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ΧΕΡΟϊΈΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΕΣΤΙΧΠΣ.

( Συνέχεια δρα Φυλλ. 71.)

Ο ’Αντώνιος έξήγαγεν έκ τοΰ στήθους του τήν 
μικράν εκείνην λειψανοθήκην ήν φέρει τόσον εύλα- 
βώς πας Νεαπολί-ης* έπειτα δίδων ταύτην εις τδν 
συνταγματάρχην, έξέτεινε τήν χεϊρα άνωθεν καί 
εϊπε. Ομνύω επί τη; λειψανοθήκης ταύτης, τής εύ- 
λογηθείσης εις την ε’κκλησίαν τοΰ Αγίου Πέτρου 
τής Ρώμης τή αγία ημέρα των Βαί’ων, νά έλθω 
έδώ εις οκτώ ήμέρας νά παραδοθώ, είτε ύπε'κλεψα 
η δχι τδ μυστικόν τοΰ Ίακώμου.

0 συνταγματάρχης ήθέλησε νά τώ άποδώσγ την 
λειψανοθήκην του, άλλ’ δ Αντώνιος τδν απώθησε.

— Φύλαξε τδ ένέχυοον τούτο, είπε, και άν, 
εντός όκτώ ήμερων, την ιδίαν ώραν, δέν έπιστρέψω, 
λάβετε τήν λειψανοθήκην ταύτην ώς μάρτυρα τής 
επιορκίας μου, ρίψατέ την εις τάς φλόγας· καί τδ

πυρ δπερ θά τήν καύση, ας μέ καταβροχθίση εις 
τήν αιωνιότητα.

— Ο άνθρωπος ουτος είναι ελεύθερος νά ϋπάγη 
δπου βούλεται.

Τήν ιδίαν έσπέραν δ ’Αντώνιος άνεμίχθη μετά 
τών αρχαίων του συναδέλφων· δ ’ΐάκωμος δστις τδν 
ενόμισε φονευθέντα ή άπαγχονισθέντα, τδν έπανεΐ- 
δεν ώς δ πατήρ τδ τέκνον του. 0 ’Αντώνιος διηγήθη 
τήν δραπέτευσίν του· άπαντες τήν επίστευσαν" 
έπειτα δτε τήν έτελείωσεν.

— Είναι δυσάρεστον δτι έρχεσαι τόσον άργά, 
ειπεν ό ’ΐάκωμος· θά έδείπνεις μεθ’ ημών.

‘Ο ’Αντώνιος άπεκρίθη δτι έδείπνησε πριν δρα- 
πεπεύση, δτι κατά συνέπειαν δέν έπείνα, καί δτι 
θά περιμείνη μέχρι τής επαύριον. Αλλως, προσέ- 
θηκεν, ή τροφή δέν πρέπει νά ήναι άφθονος εδώ, 
καί αγαπώ νά άρχίσμ άπδ τής αυριον νά ολιγο
στεύω τδ μερίδιον τών άλλων.

Ο ’ΐάκωμος έποίησε σχήμα τι δπερ έδύνρτο νά 
μεταφρασθή διά τών λέξεων τούτων. Δεν ζώμεν εν 
αφθονία, είναι αληθές· άλλ’ έχομεν τδ άναγκαϊον.



— 550 — 551 —
0 ’Αντώνιος ένόμιζέν δτι θά ίδφ τούς αρχαίου; 

συντρόφους του ισχνούς, κατεσκληκότας, άποθνη- ‘ 
σκόντα; τής πείνης- πολλοΰ γε καί δει, τούς επα- 
νεϋρεν απεναντίας, εύκινήτους, εύθύμους, καί καλώς ι 
έχοντας. ‘Η Μαρία ήτο πάντοτε παχεΐα, ζωηρά, : 
τό δέ τέκνον της ποσώς δέν ύπέφερε. ‘Ο ’Αντώνιος ι 
ένόμισεν δτι έτρέφοντο μέ ρίζα; καί άγριου; καρ- | 
πούς, καί, ρίπτων τού; οφθαλμούς έπί τοϋ οροπε
δίου ένθα ήσαν έσκηνωμένοι, παρετήρει οστά θαυ- ι 
μασίως φαγωμένα, δπερ έδήλου καί τήν ΰπαρξιν 
σαρκός. Πώς ή σά.ξ αΰτη περιήλθεν είς τάς χεΐρας - 
τών μεμονωμένων έκείνων ανθρώπων καί έςωρισμε- 
νων έπί τής κορυφής βράχου ; Αύτό δεν έδύνατο νά ι 
έννοήσφ. Στιγμήν τινα ένόμισεν δτι ποιμήν έκ τών 
περιχώρων έφθανε μέχρι τών ληστών διά κεκρυμ- ι 
μένης τίνος ή υπογείου όδού- άλλ’ έσκέφθη άμέσω; 
δτι, άν υπήρχε δρόμος διά τοΰ όποιου έδύνατό τις 
νά φθάση διά τοϋ αύτοϋ δρόμου έδύναντο καί νά 
άναχωρήσωσι- καί, άν τούτο ΰπήρχεν, δ Ίάκωμος 
δέν θά διεσκέδαζε €ετα.ίως μενών δώδεκα ήμέρας 
καί αίωρούμενος είς τό ύψηλόν τοΰ ορού; ώς πετει
νός είς τό άκρον τοϋ κωδωνοστασίου.

ζΙ1 στιγμή τή; διατάξεως τών φρουρών έφθασεν- 
ό ’Αντώνιος παρέστησε τάς υπηρεσίας του τώ άρχη- 
γφ, δστις τά; άπεποιήθη, λέγων αύτφ δτι πιθανόν 
νά ήτο κεκοπιακώς έκ τών συγκινήσεων άς ύπέστη 
καί τού δρόμου δν διέτρεξε, καί δτι ή σειρά του 
έσεται τφ αΰριον ή έπαύριον.

Μετά δέκα λεπτά άπαντες ΰπνωττον, εξαιρέσει 
τών άνδοών τής φρουράς καί τοϋ ’Αντωνίου. Τφ 
έπαύριον, έκαστος ήγέρθη εύθυμος ώς τά πτηνά ά
τινα ήκουονάδοντα είς τό κάτωθεν τοϋ ορούς- μόνος 
δ ’Αντώνιος ήτο κεκοπιακώς, διότι τό πνεϋμά του 
είχεν αγρυπνήσει ίσχυρογνωμόνως, καί δέν έκλεισε 
τόν οφθαλμόν καθ’ δλην τήν νύκτα. Τήν έβδόμην 
τής πρωίας, δ άρχηγδς συνεβουλεύθη κατάλογόν 
τινα, ηγγισε διά τού δακτύλου άνθρωπόν τινα καί 
είπε, « ‘Η σειρά σου ». ‘Ο άνθρωπος άνεχώρησε 
Υωοίς νά άποκριθη, μετά δύο ληστών. 'Ο ’Αντώ 
νιος παρέστη διά τήν έκδρομήν ταύτην, ήτισδήποτε 
καί άν ήτο. — Είναι ανωφελές, άπεκρίθη δ Ίά- 
κωμο; χωρίς νά είσελθφ είς ούδεμίαν έξήγησιν- 
τρεϊς άνθρωποι άρκοϋσι.

Μετά δύω ώρας, οί τρεις άνθρωποι έπανήλθον. 
ό Αντώνιος παρετήρησε προσεκτικής τόν ύποδεχθέν- 
τα ύπό τοϋ αρχηγού-είχεν άμυχάς τινας είς τό πρό-1 
σωπον καί είς τάς χεϊρας. Καί μετά τέσσαρας ώρας 
δ αρχηγός συμβουλευτείς τόν ήλιον είπεν. — Είναι 
καιρός νά γευματισωμεν.

Εκαστος έκάθησεν έπί τών έρεικών, καί έφερον τό 
γεύμα, δπερ, συνέστηκεν έκ δύω περδίκων, ένό; 
λαγωοΰ καί ήμίσεως άρνίου ηλικίας οκτώ έω; δέ
κα ήμερων, ό ίδιο; άρχηγδς κατεκερμάτισε τάς 
μερίδας μέ άδιαφορίαν δυνάμένην νά τίμηση καί 
τόν δήμιον τοΰ βασιλέως ΣολομώντΟς. όσον δέ διά 
νεράν είχον άφθονον· πηγή τις άνεπήδα έκ τής κο- 
Ρ'υφής του όρους. Περί άρτου ούδείς ώμίλησε, καί δ 
Αντώνιο; ήτο τά μάλλα ίκπληκτικόςδι’ δσα έβλεπε.

— Ίδού δσα μας χρειάζονται μέχρι; αΰριον, ει- 
πεν ό αρχηγός είς τόν ’Αντώνιον- διότι έδώ §ν 
γεύμα κάμνομεν, καί βλέπεις δτι ή υγεία μας δέν 
είναι χειρότερα. Η έγκράτεια είναι αρετή, καί, 
καθόσον άφορώσι ταϋτα, έχομεν πλείστας άρετάς. 
Ο Αντώνιος έμόρφασε, έπειτα άρχισε νά παίζφ τό 
μόρρα μετά τριών συντρόφων του- εις τούτο κατέ- 
τριψε δύω ώρας· Είς τό τέλος τοΰ καιρού τούτου, 
ό αρχηγός τοϋ έκτύπησε τόν ώμον- τω έπρότεινε νά 
περιπατήσωσιν έπί τοΰ όροπεδίου. 0 ’Αντώνιος έ- 
σπευσε νά δεχθφ την πρότασιν.

Ό Ίάκωμος, είς την έκδρομήν ταύτην έπανέλα- 
βεν έκ νέου είς τόν ληστήν δλας τάς λεπτομέρειας 
τής αιχμαλωσίας καί φυγής του. ‘Ο ’Αντώνιος, ένώ 
έδιηγεϊτο τήν ιδίαν ιστορίαν ήν είχε είπεϊ, έρριπτε 
τούς οφθαλμούς δεξιόθεν καί αριστερόθεν. Πάραυτα 
παρετήρησε τήν είσοδον σπηλαίου τίνος.

— Τί εΐν’ αύτό; εΐπεν άδιαφόρως είς τόν άρ-

— Τδ μαγειρίον μας ; άπεκρίθη ουτος λακω
νικής.

— Α ! ά ! εΐπεν ό 'Αντώνιος.
— Θέλεις νά τδ έπισκεφθφς ;
— Ευχαρίστως, άπεκρίθη δ λφστής μετά προθυ- 

μείας.
— Τδ έκρύψαμεν ουτω, διά νά μή βλέπωσιν οί 

Γάλλοι ίχνος τοϋ καπνού.
— Ευφυές, εΐπεν ό ’Αντώνιος.
— Διότι, άν τόν παρετήρουν, δεν θά άμφίβαλ- 

λον οτι, εις τοιαύτην ζέστην, άνάπτωμεν πΰρ διά 
νά ψήνωμεν τάς τροφάς, καί πρεπει νά νομίζωσιν 
δτι πάσχοιιεν έλλειψιν τροφών.

— Οΰ ! οσον διά τούτο, αρχηγέ, εΐπεν ό λφστής 
σέ βεβαιώ δτι είναι πεπεισμένοι, δτι κατά ταύτην 
τήν ώραν, σύ καί οί άνθρωποί σου ζήτε μ.έ τδν αέ

μαίας.

ρα, ή τρώγετε άλλήλους.
— Οί βλάκες! είπεν δ αρχηγός όψώνων τούς 

ώμους.
‘Ο ’Αντώνιος χωρίς νά είπφ τι έλαβε μέρο; εϊς 

τήν αποστροφήν, είσήλθεν έντός τοϋ σπηλαίου καί 
τδ παρετήρησε μετά φρσντίδος- έξέτασε τούς τοί
χους του διά τών γρόνθων του, οίτινες άπέδοσαν 
ήχον βαρύν, άπόδειξις πασιφανής τής παχύτητός 
των. Εκτύπησε διά τοϋ ποδό; τήν γ·ήν, καί ούδείς 
ήχος κατη'γγελλε κεκρυμ.μένας βαθύτητας. Υψω
σε τούς οφθαλμούς πρός τδν θόλον, καί δέν είχεν έ
τερον άνοιγμα ή ραγάδα φυσικήν δι’ής διέφευγεν- ό 
καπνός. Είς τό βάθος τής έστίας, έμενε πΰρ, καί, 
είς τάς δύω πλευράς τοΰ πυρός, πυρίστάται έκ ξύλου 
χονδρώς κεζομμένου έφερον είσέτι τόν οβελόν τή; 
καραβίνας δστις έχρησίμευσεν είς τδ ψήσιμον τοϋ 
γεύματος.

—Τί εΐν’ή τρύπα αΰτη; εΐπεν δ Αντώνιο; δεικνύων 
διά τοΰ δακτύλου κοιλότητά τινα ήν δέν διέκρινε πο
σώς κατ’ άρχάς, καί τήν όποίαν οί οφθαλμοί του, 
συνειθίσαντες είς τό σκότος, παρετήρησαν.

— Τό όψοφυλάκιόν μας; εΐπεν δ αρχηγός.

διότι δύο ήμερόνυκτα είχε νά άναπαυθφ. Εζ-ήτν,σευ 
δθεν όλίγην σκιάν, κατεσκεύασε προσκεφάλαιον έκ 
δέσμης έρεικών, περίετυλίχθη έντός τοϋ μανδύου 
του καί έκοιμήθη, μεχρις βτου τόν έξύπνησαν διά 
νά δειπνήσφ.

Τό φαγητόν τής ήμέρας ταύτης υπήρζεν, ώς τό 
τής προτεραίας, λεπτότατου έκ κυνηγέου· ‘Ο ’Αν
τώνιος παρετήρησε τήν αύτήν τάξιν ώ; πρός τήν 
διανομήν, τήν αύτήν άφθονίαν τοΰ ΰδατος, τήν αύ
τήν έλλειψιν τοϋ άρτου.

Τφ αΰριον αί αύταί περιπτώσεις άνενεώθησαν* ή 
δ* έπαύριον δέν έπέφερεν ούδεμίαν μεταβολήν ώς 
πρός τόν τρόπον τοΰ ζφν. Τέλος, έξ ήμέραι διέτρε- 
ξαν, καί δ ’Αντώνιος έκαμε τά έξ αύτοϋ φαγητά 
είς ώρισμένην ώραν χωρίς έτι νά δυνηθφ νά μάθφ 
δεά τίνος τρόπου τό θαυμάσιον όψοφυλάκιον άνενέου 
τάς ζωοτροφίας του.

Τή πρωία τής έβδομης ήμέρας, δ ’Αντώνιος έπο- 
ρεύθη σκαπτόμενος μέχρι τής έσχατιας τοϋ βράχου 
τοϋ θεωροϋντος τήν θάλασσαν διότι έσυλλονίζετο 
§τι δέν τώ έμενον πλέον ή είκοσι καί τέσσαρες ώ
ραν πρό; άνακάλυψιν μυστικού δπερ, πρό έπτά ήμε
ρων, ματαίως ήρεύνα. Μόλις δ’ έρριψε τούς οφθαλ
μούς έπί τής κο’-λάδος, καί παρετήρησε τόν έπικα- 
τάρατον συνταγματάρχην είς τήν ιδίαν θέσιν ένθα 
ώρκίσθη νά τόν άνταμώσφ, τό τηλεσκόπιου άνά χεΐ* 
ρας καί έχοντα πλησίον του τόν παχύν δόκτωρα- 
έκ τοϋ κινήματος δπερ έκαμεν δ συνταγματάρχη; 
παρατν.ρών αύτόν, δ ’Αντώνιο; εΐδεν δτι άνεγνωρί- 
σθη, διότι διεβίβασε τό τηλεσκόπιου του είς τόν 
χειρουργόν, δστις παρετήρησε καί έποίησε σημεΐον 
διά τής κεφαλής ώς νά έλεγε* έχετε δίκαιον, συν- 
ταγματήρχα- είναι έκεϊνο; μά τόν Θεόν !

— Ναι, ναι, δίκαιον έχετε, έλεγεν δ ’Αντώ
νιος έν έαυτώ- δλος εκείνος είναι, έκεϊνος δ άνόητος, 
έκεϊνος ό εύήθη; ’Αντώνιος, Επειτα έθεώρει δι’ ίδια- 
ζούση; προσοχής τά ωραία δένδρα τά περικυκλούντα 
τό σύνολον τών άνθρώπων άτινα παρετήρει μέ το- 
σαύτην προσοχήν, καί ήρώτα έαυτόν ποιον έπρεπε 
νά έκλέξφ δπως εύαρεστότερον κρεμασθφ. Ήτο βε- 
βυθισμένος είς τήν μεγαλητέραν τώνσκέψεων τούτων 
δτε ήσθάνθη δτι τόν έκτύπων έπί τοΰ ώμου- έστρά
φη ταχέως καί είδε τόν άρχηγόν δρθιον οπισθέν του.

— Σε έζήτουν, είπεν δ Ίάκωμος.
— «?Z”Y£' 5
— Ναι, είναι σειρά σου.
— Σειρά μου , είπεν δ ’Αντώνιος.
— Ναι, άναμφιβόλως, ή σειρά σου.
— Καί διά νά'κάμω τί;
— Νά ΰπάγφς είς τήν έρευναν τής ζωοτροφίας.

— Α! είπεν δ λφστής.
— ’Εμπρός,, σπεΰσον, εΐπεν δ Ίάκωμος- βλέπεις 

καλώς δτι οί σύντροφοί σου σέ περιμένουσιν έκεΐ 
κάτω. ‘Ο οφθαλμό; τοΰ ’Αντωνίου ήκολούθησαν 
τήν διεύθησιν τήν ΰποδειχθεϊσαν διά τής χίιρο; τοΰ 
άρχηγοΰ, καί είδε πραγματικώς δύο τών συντρό
φων του, οίτινες τώ έκαμον διά τής κεφαλή; νεΰμα.

—Είναι άναμφιβόλως καλώς έφωδιασμένον, άπε- 
κρίθη ό ’Αντώνιος άμφιβάλλων.

— ’Αλλ’ όχι καί κακώς- άλλως δύνασαι νάίδφς.
‘Ο ’Αντώνιος άνέβη έπί λίθου τινός χρησιμεύον- 

τος άντί υποποδίου- άνυψούμενό; έπί τών ά
κρων τών ποδών, κατώρθωσε νά βυθίσφ τό βλέμμ» 
είς τήν κοιλότητα. Έκεΐ παρετήρησε τό έπίλοιπον 
τοΰ προβάτου οδτινος τό γεύμα κατηνάλωσε εν μέ
ρος, δύω ή τρεις πέρδικα; καί τινα μικρά πτηνά τού 
είδους κοσσύφων καί κιχλών.

Διάβολε ! αρχηγέ, είπεν δ ’Αντώνιος πατών τάς 
πτέρνας έπί τής γής καί άφίνων μίαν τών χειρών 
του τών στηριζομένων εί; τό όψοφυλάκ«>ν, έχετε ό- 
ψώνας ειδήμονας τών τροφίμων, καί, άν δέν σάς τάς 
προμηθεύωσιν άφθόνου;, τάς έκλέγουσι τρυφερά;, 
τούλάχιστον.

—Ναι, άπήντησεν δ αρχηγός γελών· οί πτωχοί1 
διάβολοι εργάζονται ώς δι’ αύτούς.

‘Ο ’Αντώνιος 'θεώρησε τόν αρχηγόν διά φυσιο
γνωμίας σημαινοόσης: ‘Ο διάβολος νά μέ έπάρη άν 
καταλαμβάνω τί τούτων ! άλλ’ ό Ίάκωμο; έφάνη 
δτι δέν παρετήρησε τό εξεταστικόν έκεϊνο βλε'μμα 
καί έξερχόμενος τού σπηλαίου έξηκολούθησε τόν πε
ρίπατόν του. Τό έπίλοιπον τής ήμέρας έπέρασε χω
ρίς νά γείνφ λόγος μήτε περί μαγειρείων μήτε περί 
ζωοτροφιών θά έλεγε τις δ'τι έκαστος έφοβεϊτο 
άπτόμενος τοιαύτη; συνομιλίας, μή έγείρη τήν πεί
ναν ήτις ήρχισε νά κινήται είς τό βάθος έκάστου ςο- 
μάχου, είς τάς εννέα τής εσπέρας, δ αρχηγός διώ- 
ρισε τόν ’Αντώνιον ώς φύλακα- Ελαβε μίαν καρα- 
βίναν, έπλήρωσε φυσεκίων τήν ζώνην του καί έκι- 
νήθη δπως καταλάβφ τήν θέσιν του, άλλ’ ίστάμε- 
νος πάραυτα:

— -^ΡΖ^Υ®» άν τις ήρχετο πρός με, πρέ
πει νά πυροβολήσω έναντίον του;

— ’Αναμφιβόλως, άπεκρίθη ό Ίάκωμος.
> .*5» * *»— Αλλ αν Τίτον ....

-Τί;
— Εννοείτε ; . . .
— θΖι>
— Φίλος, παραδείγματος χάριν. Καί έκαμε σχή 

μα δπερ έξέφραζε τόν στοχασμόν, φέρων τόν λιχα- 
νόν τή; δεξεάς χειρός του εί; τό χαΐνον στόμα του.

— Φίλος ; έπανέλαβεν ό αρχηγός- άνόητε ! έκτδς 
άν καταβφ έκ τοϋ ούρανοΰ, διότι φυλαττόμεθα τό
σον καλώ; ώστε δέν θά δυνηθφ νά έλθφ άπό τήν 
γήν.

— "Ω ! δέν εϊξευρα, είπεν δ ’Αντώνιος πορευό- 
μενος είς τήν θέσιν του.

‘Η νύξ έπέρασεν ήσυχος, καί ούδείς φίλος ή εχ
θρός ήλθε νά ταράξφ τήν φυλακήν τού ’Αντωνίου. 
Κατά τά χαράγματα δ αρχηγός διέταξε τήν αλλα
γήν- δ δέ ’Αντώνιος έφθασεν έπί τοϋ όροπεδίου διά 
νά άκούσφ, ώς τήν προτεραίαν, τόν άρχηγδν λέγον- 
τα πρός ενα τών συναδέλφων του, ή σειρά σου· καί, 
ώς τήν προτεραίαν δ προσδιορισθείς άνεχώρησε χω
ρίς νά είπφ λόγον, συνοδευόμενος υπό δύο λφστών.

‘Ο ’Αντώνιος ήτον άπηυδημένος έκ τού καμάτου,
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—— 'l5c.u εγώ, είπεν ό ’Αντώνιο;. Και τοΰ; ήν- 
τάμωσε χωρίς νά χάση λεπτόν.

Και οί τρεις τότε έπροχώρησαν σιωπζ,λώ; 
πρός ύψικόρυφόν τι μέρος τοΰ βράχου τετμημένον 
τόσον καθέτως, ώστε ό συνταγματάρχης ένόμισεν 
ανωφελές νά θέση έκεϊ σκοπόν ή φρουράν. Φθάσχν- 
τες εϊς τό χεϊλοςξτοΰ κρημνού τούτου, και ενώ ό 
Αντώνιος τόν έθεώρει μέ απάθειαν ορεινού, είς τών 

συντρόφων έβάδισε τινά βήματα κατά μέρος, ηρεύ- 
νησεν είς θάμνον τινά δρυος, έξήγαγε έξ αύτοΰ 
σάκκον τινά καί σχοινίον, καί έπανερχόμενος εις 
τόν Αντώνιον, διεβίβασε τόν μέν σάκκον περί τόν 
αύχένα τού Αντωνίου, τό δέ σχοινίον περί τόν 
βραχίονα.

— Τί διάβολον θά κάμης; είπεν ούτος, τον 
όποιον ή τελετή αΰτη ηρχισε νά ανήσυχη. Εις τών 
ανθρώπων επεσε τότε κατά γης, εις τρόπον ώστε ή 
κεφαλή του μόνον νά βυθίζητε εις τον κρημνόν.

— Πράττε ώς έμέ, εΐπε τότε είς τόν ’Αντώνιον.
Ο ’Αντώνιος υπήκουαε καί έτέθη παρά τή πλευρά 

τού συντρόφου του.
— Βλέπεις έκεΐνο τό δένδρον, είπε δεικνύων 

αυτώ δια τοΰ δακτύλου ελάτην ΰψουμένη.ν είς τό 
σχίσμα του βράχου, εις είκοσι μέν πόδας κάτωθεν 
αύτών εις χμλιους δε άνωθεν τού βάθοος τή; κοι- 
λάδος.

— Ναι, άπεκρίθη ό ’Αντώνιος.
— "Οπισθεν τή; έλάτης ταύτης, παρατηρείς μυ

χόν τινα ;
— Ναί, άπεκρίθη ό ’Αντώνιος.

Λοιπόν ! έντός τού μυχού τούτου, ύπάρχει 
φωλεά άετουζ θά σέ καταβιβάσωμεν μέχρι τής έ- 
λατης, εις την όποιαν διά μέν τη; μιας χειρός σου 
Οα προσκολληθγς, διά δε τής έτέρας θά έρευνη,σης, 
και δ.τι ευρης θά το θέσης έντός τού σάκκου.

Πώς, τούς ά-τιδεϊς; είπεν ό ’Αντώνιος.
— θΖι> άλλά τό κυνήγιον δπερ οί γονείς των 

τοϊς φερουσι, καί τού οποίου έσθίομεν ημείς μέν 
τά τρία τέταρτα έκεΐνοι δέ τό έτεσον.

ό ’Αντώνιος έσκίρτησε.
Καί τις συνέλαβε την ιδέαν ταύτην; είπεν 
Διαοολε, τις; ό ά.χηγός, άπεκρίθη ό ληστής. 
Λάμπρον I άνεκραξεν ύψηλοφώνως κτυπών τό 

μετωπον του δ Αντώνιος. Καί έν τούτοι; τόν άν
θρωπον τούτον μέλλω νά προδώσω, έπρόσθεσε σι 
γηλώς άναστενάζων.

Τωόντι, ό ’Ιάκωμος διωκόμενος ώς θηρίαν, μο 
νωθεις, έπί κορυφής, μή συνεχόμενος μετά τής γής, 
ε··χεν επιφορτίσει τούς αετούς τού ούρανοΰ νά ήναι 
οί όψώναι του· και οί λησταί τοΰ ουρανού καί τοΰ 
όρους διεμερίζσντο ώς άδελφοί.

Τό έσπέρας ό Αντώνιος έχάθη.

Γ'.

Τ^ έπαύριον ό συνταγματάρχης διέταξε νά τεθή 
τό σύνταγμά του έν παρατάξει· περάνας δε τήν 
έπιθεώρησιν.

— Τίνες έξ ύμών, είπεν, είναι βέβαιοι δτι δύ
νανται νά συντριψωσε φιάλην διά τριών βολών είς 
άπόστασιν έκατόν πεντήκοντα βημάτων;

Τρεις άνδρες έξήλθον τών στοίχων.
— Δοκιμάσωμεν, είπεν ό συνταγματάρχης. 
Φιάλη τις έτέθη είς ώρισθεΐσαν άπόστασιν.
Εί; ιών άιροβολιστών συνέτρυψε τρεις φιάλας, 

καί οί δύο ετεροι άπό μίαν.
— Τό όνομά σου; είπεν ό συνταγματάρχης είς 

τόν δείξαντα τήν παράδοξον έπιτηδειότητχ.
— Άνδρέας, άπεκρίθη ό εΰζωνος, στηριζόμενος 

διά τής μιας τών χειρών έπί τού τουφεκιού καί 
άνασηκώνων διά τή; έτέρας τόν μύστακά του, — 
καί πρόθυμος νά σάς δουλεύσω άν ποτέ κριθώ ικα
νός, έπρόσθεσε διά τού κινήματος έκείνου τών ώ
μων τό χαρακτήριζαν τόν άνθρωπον δστις έφερε 
δεκαετίαν τόν σάκκον.

— Βλέπεις τδν άετόν εκείνον τόν περιδινούμενον 
άνωθεν ήμών;

— ‘Ο εΰζωνος εκαμε φεγγίτην τινα διά τής χει
ρός καί ήγειρε τήν κεφαλήν.

— Καλώ;· τόν βλέπω, συνταγματάρχα μου, ά
πεκρίθη. Επειτα έπρόσθεσε διά τής εσωτερική; ά- 
γαλλισιάσεως τοΰ εύχαριστημένου ε’ξ έαυτοΰ στρα
τιώτου: Χάρις τώ Θεω, δέν είμαι μύωψ.

— Λοιπόν ! έξηκολούθησεν ό συνταγματάρχης, 
δέκα λουδοβίκεια θά £χη; άν τδν φονεύσης.

— Είς αύτήν τήν άπόστασιν ; έπανέλαβεν ό εΰ- 
ζωνος.

— Εί; αύτήν τήν άπόστασιν ή εί; έτέραν.
— Ιπτάμενον ;
— Ιπτάμενον ή κχθήμενον, τοΰτο αφορά σέ. 

Ενέδρευσον ήμέραν καί νύκτα, άν ή χρεία τό καλή- 
ση. Σέ άπολλύω τριακονταέξ ημέρας πάσης υπηρε
σίας.

— Λοιπόν ! κοΰκκε μου, ακούεις ; είπεν ό εΰ
ζωνος είς τόν άετόν, -ώς άν ό βασιλεύ; τών ανέμων 
ήδύνατο νά τόν άκούση- πρέπει νά κράτη; καλώ; τό 
διάδημά σου’ άλλο δέν σοί λέγω.

Επειτα, διά τής λεπτομερούς φροντίόος τοΰ κυ
νηγού, ήρξατο τοΰ στολισμού τοΰ τουφεκιού του,τφ 
εθεσε καινήν πέτραν, διεβίβασε ράκος τι είς τδν σω
λήνα, έξέλεξε μεταξύ τών δώδεκα φυσεκίων όσων 
αί σφαΐραι τφ έφάνησαν αί μάλλον έν αρμονία με 
τήν διάμετρον τοΰ σωλήνος του, έπλήρωσε τήν με- 
τάλλινόν του φιάλην οινοπνεύματος, έλαβεν άρτον 
τινα ύπό μάλην, καί άπεμακρύνθη άδων κρατιωτι- 
κόν τι άσμια.

0 συνταγματάρχης έκάθησεν έξωθεν τής σκν,νήί 
του, άκολουθών έκεΐνον είς τήν έπιτηδειότητα τού 
οποίου έπανεπαύετο άπασα ή ελπίς του· έπειτα, οτε 
τδν έχασε τών οφθαλμών του είς μικρόν τι δάσος 
έξ έλατών δπερ έκάλυπτε τού; πρόποδα; τοΰ όρους 
έπανέφερε τά βλέμματά του πρός τόν άετόν, δστις, 
περιγραφών πάντοτε try κυκλικήν έκείνην πτήσιν 
την συνήθη εί; τά σαρκοφάγα όρνεα, έπλησίασε προ- 
βάδη,ν τ^ κορυφή τοΰ βοάχου. Πάραυτα κατέπεσε 
μέ τάχος αστραπής, μετ’ ολίγον δμως, ΰψώθη 

τών λαγιδία μεταξύ τών ονύχων του, καί μεθ’ ορ
μής έχύθη είς τήν τρώγλην ένθα ήτον ή φωλεά του.

Μετά πέντε λεπτά, άνεφάνη καί έκάθησεν έπί 
τής αιχμής τοΰ βελόνην όμοιάζοντο; βράχου.

Μόλις δμως έδίπλωσε τά; πτέρυγάς του, καί βο
λή τυφεκίου έρρίφθη, καί ό Αετός έπεσε· μετά δέκα 
δέ λεπτά, ό Ανδρέας ε’ξήρχετο τοΰ μικρού δάσους, 
φέρων τό θήρευμά του.

— Ίδού ή ’Ινδική δρνις, είπε ρίπτων τό βασι
λικόν θήρευμά του παρά τού; πόδας τοΰ συνταγ
ματάρχου· είναι άρρεν.

— Καί ίδού τά δέκα σου λουδοβίκεια, άπικρί- 
θη ούτος.

— Αλλα τόσα διά τό θήλυ; έξηκολούθησεν ό 
Άνδρέας.

— Τά δίπλα, άπεκρίθη δ συνταγματάρχης.
— Είκοσι λουδοβίκεια ; Πρέπει νά έχητε παρά 

ξένον δρεξιν άφοΰ πληρώνετε ταύτην try τιμήν διά 
τοιοϋτον πτηών, δπερ δέν είναι καλόν νά κάμω- 
σι ζωμόν διά τού; ακολούθους στρατιώτας. Άλλ’ 
είναι τό αύτό, είναι τδ αύτό, περί όρέξεως ούδείς 
λόγος. Θά έχητε τδ θήλυ σας, καί, άν θελήσητε 
νά τό πληρώση,τε άχύρων, θά σάς γίνωσιν L ζεύγος 
ωραίων ζώων.

— Ηκουσες, είκοσι λουδοβίκεια ; είπεν ό συν
ταγματάρχης.

— Άρκεΐ, άρκεΐ, άπεκρίθη ό Άνδρέας θέτων 
τά δέκα άτινα πρό μικρού έκέρδησεν είς τόν κόλπον 
τοΰ έσωκαρδίου του. Ηκουσα· έστέ ήσυχος· δέν θά 
έπανέλθω χωρίς τό πράγμα.

Επειτα ηρχισε τήν οδόν του συρίζων τό άγαπη- 
τόν του άσμα.

Τήν φοράν ταύτην έπανήλθε τήν πρωίαν τή; ε
παύριον· άλλ’ ώς τήν προτεραίαν, έτήρησε τδν λό
γον του.

— Α ! είπεν ό συνταγματάρχη; σκιρτών έκ τής 
χαράς, καί δίδων τά λουδοβίκεια.

— Είσέλθετε εί; τήν συνοικίαν, άγαπητά μου, 
είπεν δ Ανδρία- είσάγων τά νεοελθόντα εί; τού; 
κόλπου; του· θά εΰρητε έκεϊ τά παλαιά, καί θά 
τοϊς είπήτε πολλά έκ μ-έρους μου.

— “Ηδη, είπεν δ συνταγματάρχη;, δύνασαι νά 
άποσυρθγς· δέν έχω ανάγκην σου.

— Δεν θέλετε νά σας τού; μαδήσω ;
— Εύχαριστώ.
— Τό είπον διότι ώφειλα νά τό κάμω. Τό πράγ

μα σάς ενοχλεί ; Κάμετε ότι δέν σάς είπα τίποτε, 
καί όχι προσβολήν, σά; ζητώ μόνον τήν συνήθειάν 
σας.

Εί; τάς λέξεις ταύτας, ό Άνδρέας συνεπλησίχσε 
τάς κνήμας του, ένετεινε τό σώμά του, έποίησε τόν 
στρατιωτικόν χαιρετισμόν καί έξήλθε.

— Αρχηγέ, εΐπε τη έπαύριον είς τόν Ίάκωμον 
δ ληστή; δστις έπέστρεφεν έκ τή; προμήθειας, ούδέν 
ύπήρχεν έν τή φωλεά.

— Οι άετιδεΐς επέταξαν ; άν'κραξεν δ άρχηγδ; 
τρέμω*».

— ύχι, είναι έκεϊ είσέσι- άλλά πρέπει νά πις-εύ-

σωμεν ότι ό πατήρ καί ή μήτηρ εύρον ο-ι τρώνουσι 
πολύ, καί έβαρύνθη,σαν νά τούς τρέφωσι.

— Πολύ καλά, είπεν δ Ίάκωμος· θά ζήσωσιν 
δπως δυνηθώσι σήμερον μέ τά χθεσινά λείψανα.

Τήν έπαύριον δ Ίάκωμος ήθέλησεν δ ίδιο; νά ύ - 
πάγη είς τη,ν προμήθειαν, καί διέταξε νά τόν κα- 
ταβιβάσωσι. Φθάσας είς τήν φωλεάν, έβύθισεν έντός 
αύτής την χεΐρα. Οί δύω άετιδεΐς ήσαν νεκροί έκ 
τή; πείνν,ς.

— 0 άτιμος εκείνος Αντώνιος μα; έπρόδωσε ! 
είπεν δ αρχηγός.

Κατ’ έκείνην τήν ήμέραν οί λησταί έφαγαν τόν 
ένα άετιδέα. Τήν έπομένη,ν έφαγαν τό ήμισυ τοΰ ε
τέρου· καί τήν έπαύριον τό έτερον ήμισυ.

Μετά τόν δεΐπνον, δ Ίάκωμος έπλησίασεν είς τό 
χείλος τοΰ βράχου καί είδε τόν συνταγματάρχην, 
οΰτινος τό τηλεσκόπιου διευθύνετο έπί τή; κορυφής 
τού όρους. Συνωμίλει μετά τοΰ ιατρού, οΰτινος τήν 
κράτη,σιν είχε συγχωρήσει καθ’ ήν ήμέραν έμαθε 
διά τίνων μέσων δ Ίάκωμος καί οΐ λησταί του έ - 
προμηθεύοντο τάς ζωοτροφίας των. Ο συνταγμα
τάρχης τόν παοετήρησε, έθεσε λευκόν μανδήλιαν είς 
τό άκοον τοΰ ξίφους του καί τό ύψωσε- Ό Ίάκωμος 
έννόησεν δτι έζήτουν νά διαπραγματευθώσι συνθή
κην. έφώναξε τήν Μαρίαν, τή είπε νά λύση τό πε
ρίζωμά της, καί, προσκολλών αύτό εϊς άκόντιον ώς 
σημαίαν τινα, τό ένέπηξε έπί τή; μάλλον υψωμένη; 
κορυφή; τοΰ ορούς. ‘Ο συνταγματάρχη; ίδών ότι 
ήσαν έτοιμοι νά άκούσωσι τάς προτάσεις του. έζή- 
τη,σέ τινα αύτοπροαιοέτως ώ; απόστολον. ‘Ο Αν
δρέας έπαρουσιάσθη.

Η πρεσβεία δέν ήτον δλω; άκίνδυ<ος. Οί λησταί 
τής Καλαβρίας δέν φιλ,οτιμοΰνται είς τό νά σέβων- 
ται κανονικώ; τά παραδεχθιντα εθιμ.α είς δμοία; 
περιστάσεις μεταξύ συνήθων εχθρών. Έξαιρεθέντες 
οί ίδιοι παρά τοΰ νόμου, έδύνχντο κάλλιστα νά έ- 
ξαιρέσωσι καί τόν άπεσταλμένον τοΰ δικαιώματος· 
οΰτω δ Άνδρέας έζήτει παρά τφ συνταγματάρχη 
του τήν άδειαν νά τώ είπη δύω λέξεις ιδιαιτέρας. 
Φθάσας λοιπόν κατά μέρος, δ Άνδρέας ε’ξέσυρε τοΰ 
κόλπου του τά τριάκοντα λουδοβίκεια άτινα ίλαβε 
τρεις ήμέρας πρότερον άπό τόν συνταγματάρχην του. 
καί τώ τά παρέδωσε.

— Τί σημαίνει τοΰτο; είπεν δ συνταγματάρχη;.
— Τοΰτο σημαίνει, άπεκρίθη δ Άνδρέας, δτι, 

άν οί μίμο: έκεΐνοι οίτινε; είναι έκεϊ έπάνω μεδώ- 
σωσι τά διαβατήριά μου, οπερ πιθανόν νά συμβή, 
αναμεταξύ μα; λεχθήτω^ δέν έπεθύμουν νά με κλη- 
ρονομή,σωσι. Κατά συνέπειαν, ιδού, συνταγματάρχα 
μ.ου· θά πέμψητε είκοσι λουδοβίκεια είς τήν γη- 
ραιάν μητέρα μου, τά δέ έτερζ δέκα θά δώσητε 
είς τήν πλήτριαν τοΰ στρατού μας, γενναίαν κό
ρην ητις πλύνει τά πανικά μη; δωρεάν, μάς δίδε: 
πολλά πράγματα μέ πίστωσιν, καί ητις, τήν ε
σπέραν, κα-.ά τήν νυκτερινήν φυλακήν, πλαγιάζει 
είς τά δεξιά τών στρατιωτών, τή' δέ πρωίαν εΰρί- 
σκεται είς τό άλλο μέρο;.... είς τά αριστερά.

‘Ο ταγματάρχη; τώ ΰπεβχέθχ άκριβή έκτελεσιν
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τών τελευταίων του έπιθυμιών, άν τώ συνέβαίνε 
δυστύχημά τι, καί τώ εδωκε τάς οδηγίας του. ‘Τ- 
πέσχετο δέ νά σώσιρ τήν ζωήν πάντων, έξαιρέσει 
τήν τοΰ Ίακώμου.

‘Ο ’Ανδρέας ήοχισε τήν οδόν του άναρριχόμενος 
τό όρος μέ τήν θαυμαστήν εκείνην πίστιν τοΰ γάλ- 
λου στρατιωτικού, πίστιν στηριζομένην είς τά δύο 
ταΰτα· εις τήν άνδρίαν ήν έχει, κα'ι εις τήν εύγλωτ- 
τίαν ήν νομίζει οτι εχει. Φθάσας εις τήν κορυφήν 
εόρέθη εις πεντήκοντα βήματα άπό τοΰ σκοπού τοΰ 
Ίακώμου, δστις τώ έφώναξεν εις γλώσσαν καλα- 
βριανήν.

‘ — Τις ει ;
— ’Απεσταλμένος, άπεκρίθη ήσύχως ό ’Ανδρέας. 

Καί ή/.ολούθησε τήν οδόν του.
— Τις ει; έκραξε δευτέραν φοράν ό σκοπός.
— Σε λέγουν απεσταλμένος, ανόητε! έπανέλα- 

βεν ό ’Ανδρέας υψών τήν φωνήν καί προχωρών έκ 
νέου τινά βήματα.

— Τις εί : έκραξε τρίτην φοράν ό σκοπός στη- 
ρίζων τήν κραβίναν κατά τού ώμου του.

— Ουφ ! άλλά δέν /νόησες λοιπόν ; είπεν ό 
’Ανδρέας, κραυγάζων δι’ όλης τής δυνάμεως τών 
πνευμόνων του, καϊ χωρίζων τήν λέξιν κατά συλ- 
λαβάς. — Ά-πε-σταλ-μέ-νος.

Φαίνεται οτι ή κατά συλλαβάς λέξις δέν πα- 
ρήγαγε τό περίμενόμενον αποτέλεσμα, διότι, καθ’ 
ήν στιγμήν έδωκε τήν φιλολογικήν ταύτην άπόδει- 
ξιν, ή σφαίρα προσέβαλε τήν πλάκα τοΰ καλύμμα
τος τού πίλου του, καί έρριψεν εις τό βάραθρον τον 
στολισμόν 8ν ό κύριός του ήμέλησε νά δέσφ διά τής 
μακρας άλύσσου.

— Παιδί τής..,., λύκαινας ! ειπεν ό ’Ανδρέας, 
έκαμες αριστούργημα, πήγαινε... Sv κάλυμμκ εντός 
τοΰ όποιου ύπήρχον πλείονες τών τριάκοντα επιστο
λών τών ερωμένων μου, και αϊτιννς μέ ήσαν άπα- 
σαι φίλταται, ακόμη.... A ! ληστή, θέλεις λοιπόν 
νά σού φάγω τήν καρδιάν.

Η τελευταία αυτή έπιφώνησις τώ έξέφυγε έκ τής 
πλησιάσεως τού λοστού, δστις, βλέπων τόν ’Ανδρέαν 
τόν απεσταλμένου, άοπλον, έτρεχε τέλος νά κτυπή- 
ση διά τού έγχειριδίου τόν όποιον άπέτυχε διά τής 
τής καραβίνας του.

— ζΟ ’Ανδρέας έθεσε μηχανικώς τήν χεϊρα εις τήν 
θέσιν ένθα έπρεπε νά εύρίσκηται τό ξίφος του,άλλ’εύρε 
τήν θήκην μόνον. Ταυτοχρόνως δέ, είδε λάμποντα 
ώς πόδα μακράν τοΰ στήθους του τό εγχειρίδιου 
τού λφστοΰ. Διά ταχέως κινήματος ώς τόν συλλο
γισμόν έλάβετο διά τής χειρός τήν δράκα τού αντι
πάλου του. Τό κτύπημα λοιπόν έμεινε άπηωρημένον 
καί πάλη ήρξατο μεταξύ τών δύο τούτων ανθρώπων.

Η γή έφ’ ής ή πάλη συνέβη ήτον είδος οδού 
στηριζομένη άφ’ ενός έπί βράχου ύψικορύφου, κα'ι 
άφ’ έτέρου, κλίνουσα πρανής προς βάραθρον δύο χι
λιάδων ποδών βάθους.

Τό στενόν καί αύτό μέρος, κεκαλυμμένον άπό ο
μαλά χόρτα καί ξηρά άτινα ή θερμότης καθίστα 
ολισθηρά, δέν ήσαν ακίνδυνα καί εις ε’κείνους μάλι

στα όσοι τό διεπε'ρών μόνοι καί μετά προσοχής, 
ούτω, έκαστος τών δύο αντιπάλων ήννόει άπαντα 
τόν κίνδυνον τής θέσεως, καί ήρξατο νά μεταχει- 
ρίζηται πάντα τά μέσα τής ισχύος του ή πάσας τάς 
πανουργίας τής έπιτηδειότητός του όπως απομα
κρυνθώ όσον τό δυνατόν τού χείλους, καί ή τύχη 
ήτο μκιρά όπως κρημνισθνί ό εις χωρίς νά συγκρι- 
μνήση καί τόν έτερον. Απασαι λοιπόν αί προσπά
θεια! τοΰ λ-ρστού περιωρίζοντο όπως άποσπάση τό 
έγχειρίδιόν του έκ τών χειρών τοΰ αντιπάλου του, 
ένφ ό ’Ανδρέας κατέβαλλε πάσας τάς δυνάμεις του 
όπως τό κρατή. Εκαστος είχε ρίψει περί τόν λαιμόν 
τού έτέρου τήν χεϊρα ήτις τω έμενεν έλευθέρα, τόσον 
καλώς ώστε οί δύο ουτοι, έμψυχούμενοι άπό επι
θυμίαν άχαλίνωτον θανάτου, θά έφαίνοντο, εις τόν 
βλέποντα αύτούς έξ ώρισμένης άποστάσεως, ώς δύο 
αδελφοί περιπτυσσόμενοι μετά μακράν απουσίαν.

Ούτως έμειναν επί τινα καιρόν ακίνητοι, χωρίς 
άμφότεροι νά δύνωνται νά προίδωσι τις υπερισχύει. 
Τέλος τά γόνατα τού ληστού ήρχισαν νά τοέμωσιν 
ή όσφύς έκάμφθη βραδέως όπισθεν, ή κεφαλή του 
άνεστράφη ώς ή κορυφή δένδρου, λυγιζομένου, έ
πειτα, οί πόδες του άπεσπάσθησαν έκ τού έδάφους 
καί αύτός έπεσε βαρέως ώς εκριζωμένη δρυς, συμ- 
παρασύρων τόν ’Ανδρέαν εις τήν πτώσίν του, διά 
κινήματος δέ μηχανικού εις τόν άνθρωπον τόν ζη- 
τοΰντα στήριγμα, ήνέωξε τήν χεϊρα ήν ό ’Ανδρέας 
έκράτει στερεώς έντός τής έδικής του, καί έκ τής 
όποιας τό έγχειρίδιόν, διαφεύγον πάραυτα, έπεσεν 
ώς ήμισυ πόδα έκ τοΰ βαράθρου.

Τότε ή πάλη έξηκολούθησε διά τήν αύτήν αιτίαν 
ό μέν ληστής προσπαθών νά ώθήσν) διά τού ποδός 
τό έγχειρίδιόν εις τήν άβυσσον, ό δέ ’Ανδρέας προ
σπαθών νά λάβη αύτό* άλλά, δι’ άμφοτέρας τάς 
αιτίας, έπρεπε καί οι δύο νά πλησιάσωσι τό χείλος. 
Από καιρού εις καιρόν, οί περιφλεγείς των οφθαλ
μοί έρριπτον έν βλέμμα έπί τού βαράθρου προς τό 
όποιον άμφότεροι έπροχώρουν άνεπαισθήτως · έπει
τα, χωρίς νά εϊπωσι λέξιν, χωρίς νά προφέρωσιν 
απειλήν, τά μέλη των ένετείνοντο διά πιέσεως σφο- 
δροτέρας. Τέλος, ό ’Ανδρέας έφάνη ότι ώφειλε νά 
ύπερισχύση μέχρι τέλους κατά τού αντιπάλου 
του, ούτινος κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έθλιβε τόν 
λάρυγγα, διά τής μιας χειρός, ένώ οί δάκτυλοι τής 
έτέρας έθιγον σχεδόν τήν λαβίδα τού εγχειριδίου. 
Κατέβαλε τελευταίαν προσπάθειαν, καί τό έλαβε. 
‘Ο ληστής είδεν ίαυτόν άπολωλότα. Πάραυτα άπε- 
φάσισε νά άποθάνη άλλά νά άποθάνη συμπαρασύρων 
τόν έχθρόν τυυ. Εστήριξε λοιπόν τόν πόδα του κατά 
τού βράχου χωρίς δ ’Ανδρέας νά παρατηρήσει τούτο, 
καί, καθ’ ήν στιγμήν τό έγχειρίδιόν έλαμπεν άνω
θεν τοΰ στήθους του, διέστειλε τήν κνήμην του ώς 
έλατήριον, καί ό ’Ανδρέας, δστις ήτο κεκλιμμένος 
άνωθέν του, ήσθάνθη δτι έκυλίετο μετ’ αύτοΰ εις 
τό βάραθρον. Κραυγή τρομερά αντήχησε· καί αύτη 
ήτον ή διπλή κατάρα άμφοτέρων, ό ισχυρός καί 
τελευταίος αποχαιρετισμός τοΰδημηουργήματος πρός 
τήν δημιουργίαν. 0 ληστής καί δς-ρατιώτης έπέτων.

έτέρα κραυγή άπεκρίθη* καί ταύτην, δ ίά- 
κωμος έξέπεμψε’ προσκληθείς άπό τό πυροβόλημα, < 
έτρεξε μακρόθεν, εΐχεν ίδεϊ τήν πάλην, καί έφθανε < 
καθ’ήν στιγμήν έπερατούτο διά τής αμοιβαίας πτώ- ■ 
σεως τών δύω έχθρών· έξέτεινε τόν βραχίονα, ώς νά ι 
έδύνατο νά τούς συγκρατήση. Επειτα, βλέπων αύ- · 
τούς χαθέντας, έσκίρτησε μέ τήν έλαστικότητα τί- ι 
γρεως, έπί τής έσχατιάς βράχου δστις έξέκλινε πέ- 
ραν τής καθέτου τού κρημνού, έρριψε τά άπληστα ι 
βλέμματα έντός τού βαράθρου, καί είδεν εις τό βά- ι 
θος τό άκρωτηριασθέν σώμα τοΰ ληστοϋ, όπερ τά ■ 
ύδατα τού χειμάρρου συμπαρέσυρον.

— Σύντροφε ! είπε κατ’ έκείνην τήν στιγμήν φω- ■ 
νή έξελθοΰσα πόδας τινας κάτωθεν αυτού· σύν
τροφε !

0 Ίάκωμος έστρεψε τούς οφθαλμούς είς τήν δι- 
είθυνσιν ένθα εί'λκυεν ή φωνή καί έθεώρησε τόν ’Αν- ■ 
δρεαν κρεμάμενον έπί δένδρου πεφυτευμένου είς τάς1 
ραγάδας τού βράχου.

Είς τήν αρχήν τής πτώσεως των, οί δύο αντίπα
λοι άφέθησαν, καί δ Ανδρέας είχε τήν εύτυχίαν νά 
κρεμασθή είς τό σωτήριον τούτο δένδρον, ακολούθως ' 
τόΰΜ καλώς έπραξεν, ώστε κατώοθωσε νά τοποθε
τηθώ έπ’ αύτοΰ ώς είς ίππον, έχων άνω μέν τής κε
φαλής του δέκα ποδών γυμνόν βράχον χωρίς νά δύ- 
ναται νά άναρριχηθρ,κάτω δέ τών ποδών του τήν 
άβυσσον ένθα προεπορεύθη δ ληστής.

—· A! ειπεν δ Ίάκωμος έκπεπληγμένος , τί 
είσαι ;

— Διάβολε ! ιδού είς δμιλών τήν γαλλικήν, καί 
μέλλομεν νά συνεννοηθώμεν, τουλάχιστον, ειπεν ό 
Ανδρέας λαμβάνων έπί τοΰ δένδρου κάθετον βέβαιο 
τέραν δπεο ακόμη δέν είχε πράξει.

— Τις είμαι ·, Είμαι ό Ανδρέας Φροχώτος, γεν
νηθείς είς Κορβέλλιον, τό σχεδόν Παρίσιον, εΰζωνος 
είς τό 34 τάγμα, όπερ δ αύτοκράτωρ τό άπεκάλε- 
σε ΚεραντνβόΛον.

—- Τις ό σκοπός τής έλεύσεώς σου;
— Ερχομαι, έκ μέρους τοΰ συνταγματάρχου μου, 

νά σάς φέρω, ώς λέγουν, τό ΟΑ/ημάτοιγι.
— Πολύ καλά.
— Τότε, άν ήναι πολύ καλά, ειπεν ό Ανδρέας. 

λάβετε τόν κόπον νά μοί καταβιβάσητέ τι όπως ά- 
ναβώ, εν σχοινίον παραδείγματος χάριν καί έπειτα 
νά μέ άνελκύσητε ούτω πως. Καί έκαμε τό κί
νημα τοΰ άνασύροντος άρυτήρα έκ φρέατος.

0 Ίάκωμος έβημάτισέ τινα βήματα καί έξέσυρεν 
έκ τοΰ θάμνου ένθα έμεινε κεκρυμμένον τό σχοι 
νίον καταστάν άχρηστον, κατεβίβασε τό Sv άκρον 
είς τόν Ανδρέαν δστις περιέβαλλε δι’ αυτού τό σώ
μα του, ακολούθως τό έθλιψε διά τών δύω του χει
ρών άνω τής κεφαλής του, καί, αισθανόμενος ίσχυ- 
ρώς προσκολλ/ιμένος διά τής διπλής ταύτης προφυ- 
λάξβως, έδωκε τό σημεϊον, λέγων:—Εμπρός, ούπί!' 
Ο Ίάκωμος νομίσας ότι ένόησε καλώς τήν έπιφώ 
νησιν, έσυρε τό σχοινίον. 0 ’Ανδρέας λοιπόν ήρχμσε 
τήν άνάβασίν του, καί έντός λεπτού εύρέθη πλησίον 
τοΰ ληστοϋ.

— Εύχαριστώ, σύντροφε, είπε λύων τό σχοινίον, 
όπερ τώ έχρησίμευεν ώς ζώνη καί έξαλείφων πάραυ
τα τά ΐχνη τής άταξίας άτινα είχον προξενήσει έπί 
τής στρατιωτικής του στολής ή κατάβασις καί ή 
άνάβασις ήν ποό μικρού έκαμε, μέ τήν ιδίαν λε
πτομέρειαν καί τόν ίδιον ψυχρόν χαρακτήρα ώς αν 
έπρόκειτο νά πορευθή, αμέσως είς έπιθεώρησιν εύ- 
χαριστώ, και άν ποτέ εύοεθήτε είς δμοίαν περίστα- 
σιν, κράξετε τόν Ανδρέαν Φρουχώτον, καϊ, άν εύρί- 
σκεται είς περιπολήν μακράν έκατόν βημάτων, δύ- 
νασθε νά έπαναπαυθήτε έπ’ αύτοΰ.

— Πολύ καλά, ειπεν δ Ίάκωμος. Ίίδη τάς δ- 
δηγίας.

— A ! ειπεν ό ’Ανδρέας, ιδού ότι τελειώνομεν 
με γέλωτα. Αί όδηγίαι μου ήσαν έντός τού καλύμ- 
ματός μου, καί τό κάλυμμά μου έπορεύθη είς άν- 
τάμωσιν όλων τών διαβόλων. 0 άλλο; έπήγε νά 
τό ζητήση, έπρόσθεσε ρίπτων βλέμμα έντός τοΰ 
κρημνού· άλλά φοβούμαι μήπως δέν τό φέρει.

— Ενθυμείσαι τι περιεΐχον ; ειπεν ό Ίάκωμος.
— Ω ! ώ; νά τάς είχα είς τά άκρα τών δακτύ

λων μου.
— ίδωμεν.
— Ελεγον . . . ακούσατε καλώς. 0 ’Ανδρέας έ

λαβε τήν σοβαράν καί σπουδαίαν φυσιογνωμίαν πρέ
σβεως. Ελεγον οτι χαρίζεται ή ζωή είς όλους τούς 
ληστάς, καί ότι μόνον δ αρχηγός των θά κρε- 
μασθη.

— Είσαι βέβαιος είς αύτό;
— Πώς, άν είμαι βέβαιος είς αύτό ·, ’Αλλά μή

πως μέ έκλαμβάνητε δι’ άνόητον ς Σάς λέγω τό 
πράγμα λέξιν πρός λέξιν, καί σάς έγγυώμαι έν 

Λα?·
— Τότε, τό πράγμα δύνατατ νά συμβιβασθή, εί- 

πεν δ Ίάκωμος. ’Ακολουθεί μοι.
0 ’Ανδρέας ύπήκουσε. Μετά δέκα λεπτά 6 λγ,- 

στής καί δ στρατιώτης έφθασαν είς τό όροπέδιον 
όπερ περιγράψαμεν είς τήν άρχήν τής Ιστορίας ταύ
της, ένθα εδρον τούς ληστάς κατακεκλιμένους, καί 
τήν Μαρίαν ήκουμβημένην έπί τού βράχου, γαλου- 
χοΰσαν εό τέκνο ν της.

— Καλή εϊδησις, φίλοι μου ! ειπεν ό Ίάκωμος 
φθάνων οί Γάλλοι σας χαρίζουσι τήν ζωήν. Οί λη- 
σταί έσκίρτησαν έπί τών ποδών των, ή Μαρία ή
γειρε μελαγχολικώς τήν κεφαλήν.

— Είς όλους; ειπεν είς λ.ηστής.
— Είς όλους, άπεκρίθη δ ’ίάκωμος.
— *Ανευ έξαιρέσεως ; ειπεν ήσύχιος ή Μαρία.
— ’Ολίγον ενδιαφέρει τούς γενναίους τούτους, έ- 

πανέλαβεν άνυπομόνως· ό Ίάκωμος, άν ϋπάρχη μία 
έξαίρεσις, όταν αύτη ή έξαίρεσις δέν τούς αφορά.

— Πολύ καλά, άπεκρίθη ή Μαρία καί /χαμή
λωσε τήν κεφαλήν της μετανοούσα χωρίς νά κάμη 
έτέραν παρατήοησιν.

— Δηλαδή, έπανέλάβεν είς ληστής, οτι ύπάρχει 
μία έξαίρεσις, ώς λέγετε, καί ότι ή έξαίρεσις αύτη 
αποβλέπει τόν αρχηγόν;

I — Δυνατόν νά ήναι τούτο, άπεκρίθη ό Ίάκωμος.
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— Καί αΰτδς είναι . . . ;
— Ναί, άπεκρίθη ό Ίάκωμος.
0 λη τής παρετήρησε τού; συντρόφους του, και 

βλέπων εις δλων τάς μορφάς έκφρασιν συνάδουσαν 
μέ τήν διάνιιάν των, έφερε ζωηρώς τήν καραβίναν 
του εί; τόν ωμόν του και έσημάδευσε τόν Άνδρέα».

— Διά τό ονομα τοΰ Θεού ! τί κάμνεις ; άνεκρα
ξεν ό ’ίάκωμος καλύπτων τόν Άνδρέαν διά τοΰ σώ
ματός του.

— Κάμνω,άπεκρίθη ό ληστής, οτι θέλω νά διδά
ξω τόν μάγον τούτον νά μήεπιφορτίζεται μέ όμοιας 
παραγγελίας.

— Τί έχει λοιπόν ό μίμος εκείνος; είπεν ό Αν- 
δρέας ύψούμενος έπί τών άκρων τών ποδών καί θε
ωρών τόν ληστήν άνωθεν τοΰ ώμου τοΰ Ίακώμου· 
το παθαίνει συχνάκις ;

— Πολύ καλά, πολύ καλά, Λουίγη, έπανέλαβεν 
ό Ίάκωμος ποιων σχήμα διά τήςχειρός· χαμήλω
σαν τήν καραβίναν σου· διότι ή έδικήσου γνώμη εί
ναι νά άποποιηθή;, άλλ’ οχι καί ή τοΰ ξίφους, ίσως.

— Είναι ή γνώμη όλων, δέν είναι ούτως; άνεκρα
ξεν ό Λουιγης στρεφόμενος πρός τούς συντρόφους του.

— Ναί, ναί, άπεκρίθησαν δλοι συγχρόνως. Ναί, 
νά ζήσωμεν ή νά άποθάνωμεν μετά τοΰ άρχηγοΰ. 
Ζήτω ό άρχηγός ! ζήτω ό πατήρ 1 ζήτω ό Ίάκω
μος ! Π Μαρία δέν έλεγε τίποτε, άλλά δύω δάκρυα 
ευγνωμοσύνης έτρεχαν κατά μήκος τών παρειών της.

— ’Ακούεις ; είπεν ό Ίάκωμος στρεφόμενος πρός 
τόν ’Ανδρέαν.

— Ναι, ακούω, άπεκρίθη ό ’Ανδρέας· άλλά δέν 
εννοώ.

— Λοιπόν ! οί άνθρωποι ούτοι λέγουσιν δτι θέ
λουν νά ζήσωσιν ή ν’ άποθάνωσι μετ’ έμοΰ, διότι 
έγώ είμαι ό άρχηγός.

— Συγγνώμην, άπεκρίθη ό ’Ανδρέας. Καί συ- 
σφίγγων τάς κνήμας του, έφερε τήν χεΐρα έπί τοΰ 
μετώπου καί έποίησε τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν. 
- — Πολύ καλά, είπεν ό Ίάκωμος μέ σχήμα εύ- 
γενείας καί ύπερηφανίας, οπερ θά έτίμα καί βασι
λέα- καί, ήδη δτε μέ γνωρίζεις, έπίστρεψον πρός 
τόν συνταγματάρχην σου, καί είπέ αύτώ δτι, είς δ- 
λην τήν συμμορίαν τοΰ Ίακώμου, ήτες αποθνήσκει 
τής πείνης, δέν ύπάρχει ούδείς θέλων νά σώση τήν 
ζωήν του προδίδων τόν αρχηγόν του.

— Λοιπόν ! τί εκπληκτικόν υπάρχει είςτοΰτο; ά
πεκρίθη ό Άνδρέας βοστρυχίζων τόν μύστακά του* 
τοΰτο δηλοϊ δτι ύπάρχουσι πανταχοΰ πιστοί άν
θρωποι" ίδού τό πράγμα.

—Ήδη δέ, ή συμβουλή ην θά σοί δώσω, είπεν 
ό Ιάκωμος έξετάζων μετ’ άνησυχίας τήν μορφήν 
τοΰ άνθρώπου του, είναι νά μή μείνης ένταύθα πε
ρισσότερον καιρόν, άλλως δέν εγγυώμαι.

— Πολύ καλά 1 άπεκρίθη ό Άνδρέας θεωρών 
πε'ριξ αύτοΰ μέ ήθος άκρας περεφρονήσεως.

Ο άρχηγός συνέσπασε τάς όφρΰς.
‘Ο Άνδρέας τόν έθεώρησε κατά μέτωπον ώς νά 

έλεγε· λοιπόν ; έπειτα; Καί άπαξ λαβούσης τής 
μορφής τοΰ άρχηγοΰ τήν συνήθη έκφρασιν, έστρεύε

τά νώτα καί άπεμακρύνθη βηματίζων ερρύθμως 
καί ψάλλων ήσύχω; τό άσμα του. Τελειώσας δέ 
τόν τελευταϊον του στίχον, έστρεψε τόν βράχον καί 
έχάθη έκ τών οφθαλμών τοΰ Ίακώμου καί τής συμ
μορίας του. Έν τούτοις, μόλις μετά δέκα λεπτά 
έστράφη, διότι τόσον έφοβεΐτο μή έκλάβωσιν ώς 
φόβον τό κίνημα τοΰτο τής περιέργειας.

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Άνδρέου, οί λησταί 
έμειναν άφωνοι καί άκίνητοι είς τδ μέρο; ένθα ά- 
φησεν έκαστον. Τέλος ό Ίάκωμος ήγέρθη καί άπε
μακρύνθη χωιίςνά εί'πηλέξιν, Τότε έκαστος ζή ησε 
τρόπον τινά δπως άντιπαλαίση πρός τόν λιμόν δςτις 
τούς κατεβίβρωσκεν· οί μέν εύρον ρίζας τινάς, έτεροι 
αγρίους καρπούς, καί άλλοι προσεπάθησαν νά μασ- 
σήσωσι τρεφερούς κλώνου;· μόνη ή Μαρία έμεινε 
καθημένη έπί βράχου, διότι ήσθάνετο ότι είχεν ε - 
σέτι γάλα διά τό τέκνον της.

Μετά δύω ώρας, δ Ίάκωμος έπανήλθε· έκράτε.ι 
δ’ άνά χεΐρας μίαν τών τρομερών έκείνων ράβδων 
δι’ ών οί ρωμαίοι βουκόλοι διώκουσι τά ποίμνιά 
των, καί τό σχοινίον δπερ εϊδομεν έκτελοΰν τόσον 
δραματικόν μ?ρος είς τήν ιστορίαν μας, καί δπερ έ - 
φαίνετο παράρτημα χρήζον τήν λύσιν του.

— Ετοιμασθεϊτε ; είπεν: άναχωροΰμεν.
— Πότε; άνέκραξαν οί λησταί.
— Ταύτην τήν νύκτα, άπεκρίθη δ Ίάκωμος.
— Ηύρατε δίοδον;
— Ναί·
Η χαρά έπεφάνη είς δλων τάς μορφάς, διότι ού- 

δείς άμφίβαλλεν είς τόν λόγον τοΰ άρχηγοΰ. Η Μα
ρία ήγέρθη, καί, παρουσιάζουσα τό τέκνον της είς 
τόν Ίάκωμον. — Άσπάσθητι αύτό λοιπόν, είπεν.

‘Ο Ίάκωμος ήσπάσθη τό παιδίον μέ φυσιογνω
μίαν άνθρώπου φοβουμένουμήν άφη'ση μετέωρον άν- 
θρώπινον αίσθημα εις τόν μυχόν τής ψυχής του" α
κολούθως έξέτεινε τήν χεΐρα πρός άνατολάς.

— Μετά ήμίσειαν ώραν θά ήναι νύξ, είπε.
ίίκαστος ήρεύνησε τά δπλα του, άνενέωσε τά φυ- 

σέκιά του, διεπέρασε τόν οβελόν είς τόν σωλήνα τής 
καραβίνας του.

— ‘Ητοιμάσθητε; είπεν ό Ίάκωμος.
— ‘Ητοιμάσθημεν.
— Άναχωροΰμεν.
Ήρχισαν τότε νά βαδίζωσεν όδόν άντίθετον έ- 

κείνης δι’ ής ό Άνδρέας είχεν έλθή. Ατραπός εύ
κολος, άλλά τόσον στενή ώστε είς μόνον έδυνατο νά 
τήν υπεράσπιση κατά δέκα, ήγεν είς τού; πρόπο- 
δας τοΰ όρους έφ’ ού είχον καταφύγει οί λησταί. Η 
άτραπός αύτη δέν είχε διαφύγει τό όξυδαρκές τοΰ 
συνταγματάρχου βλέμμα· έθεσεν δθεν σκοπόν είς 
τήν έσχατιάν της, καί είς έκατόν βήματα έκ τοΰ σκο
πού περιπολήν. Οΰτω, εισερχόμενος είς τήν άτρα- 
πόν ταύτην ό άρχηγός, δστις έβάδιζε πρώτος, έστρά
φη πρός τούς ανθρώπους του καί έσύστησε τήν σιω
πήν διά τής συντόμου έκείνης φωνής καί έντόνου 
τής άγγελλούσης ότε πρόκειται περί ζωής άν δεν ύ- 
πακούσωσι κατά γράμμα εϊς τοιαύτην έπιταγην.

νος καί τήν κεφαλήν κεκλιμμένην ύπό τοΰ άχθους 
τοΰ συλλογισμού δτι ήτον αδύνατον άλλως τις άπό 
τδν Αίγαγρον νά ύπερπηδήση τοιοϋτον διάστημα.

Εν τούτοις έπί τοΰ χείλους τή; αβύσσου ταύτης 
ό Ιάκωμος έστη· οί λησταί έσχημάτισαν πάραυτα 
ημικύκλιον περί τον άνθρωπον τοΰτον οΰτινος ή με- 
γαλοφυΐα είχεν ή'δη ύποστηρίξει τήν ζωήν των διά 
καταφυγίων άπερ αύτοί ποτέ δέν ήθελον εύρη, καί 
δστις κατ’ έκείνην τήν στιγμήν άναμφιβόλως έ
μελλε νά τούς λυτρώση τοΰ κινδύνου διά νέου τρό
που. Τωόντι, ό Ίάκωμος έφάνη δτι δέν έδοκίμαζε 
ούδεμίαν ταραχήν έξετύλλιξε τό σχοινίον καθ’ ολον 
τό μήκος του, προσεκάλεσεν ένα τών άνθρώπων του, 
έλαβεν αύτδ εϊς τήν χεΐρα του διά τοΰ άκρου, καί, 
δένων ίσχυρώς τό έτερον άκρον εί; τό μέσον τής ώς 
σίδηρον ράβδου του, τήν έστρεψεν άνώ τής κεφαλής 
του ώς άκόντιον καί τήν έρ^ιψεν έπί τής έτέρας 
όχθης.

Οί λησταί συνειθισμένοι νά διακρίνωσιν είς τήν 
σκιάν τής νυκτδς ώς είς τό φώς τής ήμέρας ακο
λούθησαν τήν πτώσιν τής ράβδου, ήν είδαν διερ- 
χομένην άνά μέσον δύω διδύμων δρυών αίτινες ή. 
σαν πεφυτευμέναι έπί τοΰ άπέναντι οροπεδίου καί 
έμπηγνυομένην είς τήν γήν. Τότε ό Ίάκωμος έλα
βεν έκ τών χειρών τοΰ ληστοΰ τδ άκρον τοΰ σχοι
νιού καί πάραυτα, σύρων δρμητικώς αύτδ άπέσπα
σεν έκ τής γής τήν ράβδον, έλκύων δέ αύτήν πρός 
έαυτόν, τήν έφερε μέχρι τών δύω δρυών άφοϋ δέ 
καί πάλιν ίσχυρώς έσυρε, τδ μέν σχοινίον έξετάθη, 
ή δέ ράβδος άντέστη· τοΰτο καί ό ληστής ήθελε.

Τότε έστερέωσε, στρέφων τρίς τδ άκροε τοΰ σχοι
νιού περί τδ στέλεχος έλάτης, τδ άκρον τοΰ σχοι
νιού δπερ είχεν έγκαταλείψη, έδεσεν αύτδ είς πολ
λούς δεσμούς, τδ έγύρισε δίς είσέτι, καί τό έδεσεν 
έκ νέου· ακολούθως, καθήσας έπί τοΰ χείλους τοΰ 
κρημνού, έλαβε διά τών δύω χειρών τδ σχοινίον 
δπερ διεπέρα τήν άβυσσον ώς γέφυρα, καί ήρξατο 
διά τής δυνάριεως τών καρπών νά έκτελή τήν πα
ράδοξον ταύτην διάβασεν.

Οί λησταί τδν ήκολούθουν διά τών οφθαλμών, 
άσθμαίνοντες καί τδ στόμα άνεωγός. Τόν είδαν, ά- 
ποσπώντα τήν μίαν χεΐρα μετά τήν άλλην, νά προ- 
χωρη ώσαύτως εύκόλώς ώς άν οί πόδες του ήσαν 
έπί στηρίγματος. Τέλος έφθασε τόν άντίθετον χεί
λος, άνερρίχθη είς τήν ρίζαν μιας τών δρυών, και 
καταβάλλων τελευταίαν προσπάθειαν, εύρέθη έπί 
τοΰ αντιθέτου άκρου.

Τότε παρετήρησε προσεκτικές τήν ράβδον τήν 
συνέχουσαν τό σχοινίον, καί βλεπων αυτό στερεώς 
δεδεμένον, έστράφη πρός τούς άνθρώπου; του, καί 
τοΐ; έποίησε σημεΐον νά έλθωσιν εί; άντάμωσίν του.

Οί ανδρείοι καί τολμηροί όρεινοί οΰτε δευτερόλε
πτου έδίστασαν, τοσαύτην πεποίθησιν είχον εί; τήν 
ίσχύν των οπού είς διέβη, ώφειλον άπαντες νά δια- 
βώσι, καί άπαντες διέβησαν.

Η Μαρία έμεινεν ή τελευταία, ότε δέ ήλθεν ή 
σειρά της, έλαβε τήν άκραν τοϊς περιζώματος της 
^ιά τών όδόντων της, ήοπασε τδ σχοινίον, καί,

Εκαστος έκράτησε τήν άναπνοήν του. Κατ’ έκείνην 
τήν στιγμήν, τό τέκνον έβαλεν όδυρμόν.

‘Ο Ίάκωμος έστράφη· ό οφθαλμός του έλαμπεν 
έν τή σκεα ώς ό τής τίγρεως. ‘Η Μαρία έδωκε τού; 
στερευθέντας μαστούς της είς τό τέκνον της, δπερ 
τούς έλαβεν άπλήστως καί έσιώπησε. Εξηκολούθη- 
σαν νά βαδίζωσι. Μετά δέκα δμως λεπτά, τό παι
δίον άπατηθέν, έξέπεμψε κραυγήν.

‘Ο Ίάκωμος έβαλε είδος βρυχηθμού δστις δέν 
έδύνατο νά προδώση οΰτε αύτόν οΰτε τήν συμμορίαν 
του, διότι δστις τόν ήκουσε τόν έξέλαβε μάλλον 
διά κραυγήν λύκου ή δι’ άνθρώπου φωνήν. ‘Η Μα
ρία, τρέμουσα έκόλλησε τό στόμα της έπί τοΰ στό
ματος τοΰ τέκνου τζς. Έβημάτισαν είσέτι τινά 
βήματα, άλλά τό τέκνον, δεινοπαθοΰν ύπό τοΰ λι 
μοΰ, ήρχισε νά κλαίη.

Το'τε ό Ίάκωμος έπήδησε μέχρις αύτοΰ, καί, πριν 
ή Μαρία δυνηθή νά τό κράτηση ή υπεράσπιση, έ
λαβεν αύτό άπό τήν μίαν κνήμην, τό άπέσπασεν έκ 
τών βραχιόνων τής μητρός του, καί, στρέφων αύτό, 
ώς ό ποιμήν τήν σφενδόνην, τοΰ συνέτριψε τήν κεφα
λήν έπί δένδρου.

‘Η Μαρία έμεινε πρός στιγμήν ωχρά, τήν κόμην 
άνωρθωμένην καί τούς οφθαλμούς απλανείς· έπειτα 
σκύπτουσα διά κινήματος άκάμπτου καί μηχανικού, 
έσύναξε τό άκρωτηριασθέν πτώμα τοΰ τέκνου, τό έ
θεσεν έντός τοΰ περιζώματός της καί ήκολούθησε 
τήν συμμορίαν, ής ό Ιάκωμος έπανέλαβε τήν διεύ- 
θυνσιν.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ώφελούμενος άπό μέ
ρος τι ένθα τό όρος ήτο προσιτόν, έγκατέλειψε τήν 
άτραπόν, καί είσήλθε μέ τό ένστιγμα τών θηρίων 
άνά μέσον τών βράχων, τών ελατών καί τών υψη
λών θάμνων οϊτίνες ώμοίαζον δτι έκλειον πάσαν δίο
δον είς κάθε άλλο ζών πλάσμα, έξαιρέσει τών έρ- 
πετών. Τό στίφος τόν ήκολούθησε.

Κατά τό διάστημα μιας ώρας, έβάδισαν οΰτω, 
άν τοιαύτη έκδρομή, καθ’ ήν ποτέ μέν έπρεπε νά 
πηδώσιν άπό βράχου είς βράχον ώς αίγαγροι, ποτέ 
δέ νά έρπωσιν έπί τής γής ώς δφεις, δύναται νά 
όνΟμασθή όδοιπορία. Τέλος άφίχθησαν είς μέρος τι 
τοΰ όρους τετμημένον είς βράχον κατά πρόσωπόν 
τοΰ είδους τούτου τοΰ οροπεδίου, καί είς είκοσι πό
δας τοΰ έτέρου μέρους, έξετείνετο όροπέδιον σχεδόν 
δμοιον· ό κρημνός ό διαχωρίζων τάς δύω ταύτας 
κορυφάς έσχηματίσθη άναμφιβόλως κατά συνέπειαν 
ήφαιστίου έκρήξεως· άλλ’ οί άνθρωποι δέν ένθυμοΰν- 
ται ποτέ δτι είδαν ηνωμένα είς έν τά δίδυμα ταΰτα 
όρη.

Φθάσαντες έκεϊ, οί λησταί έθεώρησαν άλλήλους 
μετ’ άνησυχίας. Πάντες έγνώριζον καλώς τό μέρος 
τοΰτο τοΰ ένδιαιτήματός των, καί συχνάκις, άφό- 
βως περιεκυκλώθησαν ύπό τών στρατιωτών, εϊς έξ 
αύτών άφίχθη μέχρι; αύτής τής δέσεως, ήρεύνησε 
διά τοΰ οφθαλμού τδν άνοιγόμενον πρό τών πο
δών του κρημνόν καί κατεμέτρησε τήν άπόστασιν 
ητις τόν έχώριζε τής γειτόνος ταύτης γής ένθα ή
τον ή σωτηρία του, έπειτα άπεσύρθη περισκεμμέ- 
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χωρίς νά παρέξη τό έλάχιστον σημεϊον φόνου ή α
δυναμίας, διέβη ώς οί άλλοι,

0 αρχηγός άνέπνευσε, διότι δλοι οί άνθρωπο( 
του ησαν περί αυτόν σώοι καί ισχυροί, καί τοϊς ε· 
σώσε τήν ζωήν ήν άπεποιήθησαν νά διατηρήσωσι διά 
τής άπωλείας τής έδικής του. Τότε έρριψε βλέμμα 
άρρητου περιφρονήσεως πρός τούς στρατιωτικούς 
σταθμούς ών αί πυραί έσπινθήριζον κατά διασπά 
σεις· έπειτα είπε μόνην τήν λέξιν: Βαδίσωμεν! 
και έκαστος ήρχισε νά βαδίζη, πλήρης ανδρείας καί 
καρτερίας.

Μετά μίαν ώραν, παρετήρησαν χωρίον τι, κν. 
πρός αύτό. 0 ίάκωμος είσήλθεν είς οι

κίαν χωρικού τίνος, ώνομάσθη, καί είπεν δτι αύτός 
καί οί άνθρωποί του έπϊίνων. Επροθυμοπ ιιήθησαν 
νά τοϊς φέρωσι πάν τό άναγκαϊον· προμηθευθέντες 
δέ τροφών, άνεχώρησαν. Μετά είκοσι λεπτά εί- 
σήλθον έκ νέου είς τό δρος, άκίνδύνως, καί άνευ 
φόβου μή π^ρηκολουθοΰντο. 0 ίάκωμος έστάθη, 
καί έξετάζων τό οίκόπεδον ένθα εΰρίσκοντο.

— Θά περάσωμεν έδώ τήν νύκτα, είπεν ήδη 
δέ δειπνήσωμεν.

Η διαταγή αΰτη έξετελέσθη μετά προθυμίας, διό
τι, άν καί έκαστος άπέθνησκε τής πείνης, ούδείς δ
μως έτόλμησε νά φάγιρ πρίν δοθή ή άδεια παρά τοϋ 
αρχηγού. Αί τροφαί λοιπόν έμ.οιράσθησαν, οί λη 
σταί έκάθησαν κυκληδόν, καί, μετά πέντε λεπτά ή- 
σθιον άδηφάγως. Πάραυτα ό ίάκωμος ήγέρθη, ή 
Μαρία δέν εύρίσκετο μεταξύ τής συμμορίας.

Επροχώρησε ταχέως είς τήν διεύθυνσιν ένθα εΐ- 
χον έλθη, ακολούθως έστάθη, διότι είδε τήν Μα
ρίαν παρά τούς πόδας δένδρου τίνος γονυκλινή και 
όρύσσουσαν διά τών χειρών τάφον δπως έντός τού
του καταθέση τό νεκρόν τέκνον της.

Ο ίάκωμος άφήκε νά καταπέση τό τεμάχιον 
άρτου δπερ έκράτει, τήν έθεώρησεν έπί στιγμήν τινα 
χωρίς νά τολμά νά τη όμιλήση, καί έπανήλθε με
λαγχολικός καί σιωπηλός πρός τό στίφος του.

Τό γεύμα είχε τελειώσει καί δ Ίάκωμος έθεσε 
περιπολήν, μάλλον άπό συνείθειαν ή άπό φόβον, α
κολούθως έπέστρεψεν έκαστος νά άναπαυθή. Αύτό; 
δέ, ώποσυρθ.ίς κατά μέρος ήπλωσε τόν μανδύαν του 
κατά γής καί έδωκε τοϊς άνθρώποις αύτοϋ παρά- 
όειγμα δπερ, δντες άπηυδισμένοι, δέν ήργησαν νά 
μιμηθώσι.

Ο ληστή; δστις ήτον ώς περιπολή ήγρύπνει πρό 
τέταρτου ώρας, καί ήρχιζε νά αισθάνεται ήδη δτι ό 
κοπος τώ άτ-ηγόρευε τήν τήρησιν τής διαταγής' οί 
οφθαλμοί του έκλείοντο άκουσίως αύτοϋ, καί ήτον 
υποχρεωμένος νά περιπατη άδιακόπως μή τυχόν ά- 
ποκοιμηθη όρθιος, δτε φωνή ιλαρά καί συγκινητική 
έπρόφερε τό όνομά του, Εστράφη καί άνεγνώρισε 
τήν Μαρίαν.

— Λουΐγη, είπε, είμαι έγώ" μή φοβοϋ τίποτε. 
Ο Αουΐγης τήν έχαιρέτησε μετά σεβασαοϋ.
— Πτωχόν παιδί· έξηκολούθησε, κατεβλήθη; 

εκ τοϋ κόπου καί τοϋ ύπνο», καί πρέπει νά γρηγα·

— Τοιαύτη είναι ή διαταγή τοϋ αρχηγού, είπε* 
δ Αουΐγης.

— Ακουσον, άπεκρίθη ή Μαρία, δέν δύναμαι νά 
κοιμηθώ δταν έγώ θέλω. Τφ έδειξε τό περίζωμά 
της έρυθροΰν. Τό αίμα τοϋ τέκνου μου μέ κρατεί 
έγρηγοροϋσαν. Είξεύρεις άν έχω τόν οφθαλμόν βέ
βαιον' δός μοι τήν καραβίναν σου, θά περιπολήσω 
άντί σοϋ, καί'κατά τά έξημερώματα θά σέ εγείρω. 
Δύο ώρας άναπαύσεως σοί προσφέρω.

— Άλλ’ άν ό άρχηγός τό είξευρε ·, εΐπεν ό Λουΐ- 
γης, δστις σφόδρα έπεθύμει νά δεχθή τήν πρότασιν.

— Δέν θά τό μάθει ποτέ, είπεν ή Μαρία.
-— Μοί τό έγγυάσθε ·,
•— Σοί τό έγγυώααι.
0 ληστής τή έπέδωκε τήν καραβίναν του, καί 

ούτος έζήτησεν αρμόδιον πρός άνάπαυσιν τόπου. 
Μετά δέκα λεπτά ή ήχήεσσα αναπνοή του άνήγγεε- 
λεν δτι ωφελείτο έκ τοϋ ολίγου καιρού δστις είσέτι 
τώ έμενε πρίν τής ανατολής τοϋ Ηλιου.

Οσον δέ διά τήν Μαρίαν, έμεινεν ώς τέταρτον ώ
ρας σχεδόν άκίνητος· έπειτα, στρέφουσα τήν κεφα
λήν έπί τοϋ ώμου της πρός τούς ανθρώπους τούτους, 
έβεβαιώθη δτι δλοι ήσαν βεβυθισμένοι είς τόν ύπνον. 
Τότε άφήκε τήν θέσιν της, διέβη άθορύβως είς τό 
μέσον αύτών, τόσον ελαφρά ώστε έφαίνετο ώς τι 
πνεύμα έπιψαϋον τήν γήν επειτα, φθάσασα πλησίον 
τοϋ Ίακώμου, κατεβίβασε τόν σωλήνα τής καρα- 
βίνας τη; καί στηρίξασα τό άκρον έπί τοΰ στήθους 
τοϋ Ίακώμου, έπυοοβόλησε.

— Τί είναι ; άνέκραξαν οί λησταί εγειρόμενο 
έν τώ άμα.

— Ούδέν, είπεν ή Μαρία. Ο Αουΐγης, βντινααν
τικαθιστώ είς τήν Θέσιν του, έλησμόνησε νά μέ προ
ειδοποίηση δτι ή καραβίνα του ήτον πλήρης, καί έζ 
απροσεξίας έθλιψα τήν σκανδάλην.

έκαστος ά .έπαυσε τήν κεφαλήν έπί τού βραχίο- 
νός του καί άπεκοιμήθη.

Οσον διά τόν Ίάκωμον ούτε στεναγμόν έξέπεμ- 
ψε· ή σφαίρα τώ διεπέρασε τήν καρδίαν.

‘Η Μαρία άφήκε τήν καραβίναν έπί δένδρου, έ
κοψε τήν κεφαλήν τοϋ Ίακώμ.ου, την εθεσεν εντός 
τού περιζώματος της τοΰ κηλιδωμένου εκ τοϋ αίμα
τος τοϋ τέκνου της, καί κατέβη τό δρος.

Τή έπαύριον ανήγγειλαν τώ ’συνταγματάρχη δτι 
νεάνις τις, ήτις έλεγεν δτι έφόνευσε τόν Ίάκωμον, 
έζήτει νά τώ όμιλ.ήση. 0 συνταγματάρχης τήν εί- 
σήγαγεν είς τήν σκηνήν του. Η Μαρία έστάθη εμ- 
προσθέν του, άφησε τήν άκραν τοϋ περιζώματος της, 
καί ή κεφαλή τοΰ ληστού έκύλισε κατά γής.

Μολ.ονότι συνειθισμένος είς τάς συγκινήσεις το- 
πιδίου τών μαχών, ό συνταγματάρχης ερρίγησε· ε 
πεζ.τα, υψών τούς οφθαλμούς του πρός τήν νεάνιδα 
ταύτην τήν σοβαράν καί ώχράν ώς τό άγαλμα τής 
Απελπισίας.

— Άλλά τίς είσαι λοιπόν ; τή είπε.
— Χθές ήμην σύζυγό; του . · · σήμερον ΰέ χή

ρα του!

— Μετρήσατε αύτή τρεις χιλιάδας δουκάτων, 

είπεν ό συνταγματάρχης.

Μετά τέσσαρα έτη, μοναχή τις τοΰ μ.οναστηρίου 
Αγιο; Σταυρός, έν Ρώμη, τέθνηκεν έν πλήρει άγιό- 
τητι· διότι, έκτος τή; παραδειγματικής ζωής ήν 
διήγαγεν άμ’ άσπασθεϊσα τόν μοναστικόν βίον, εΐχε 
φέρει ώς προίκα της ποσότητα τριών χιλιάδων δου
κάτων, άτινα τό μοναστήριον έκληρονόμει μετά τόν 
θάνατόν της. Οσον δέ διά τήν προτεραίαν της ζωήν, 
ήγνόουν καθόλου τίς ήτο- εϊζευρον μόνον δτι ή α
δελφή Μαρία έγεννήθη είς Καλαβρίαν.

Μιτάφρασις. οθωνος α. λεοναραοϊ.
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ί 0 ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ.

(Συνέχεια δρα Φυλλ. 71.)

Ταϋτα δ’ είπών ό θεός άπεχώρησε καί τήν 
προσοχήν αύτοϋ άπασαν έστρεψε πρός τούς στρα- 
τιώτας τοϋ ναυτικού, συσσωματωθέντας δπως ϋπο- 
στώσι.τάς εξετάσεις του. Εςελέξατο δέ μεταξύ αύ
τών νεοσύλλεκτόν τινα, άλλ’ οί στρατιώται, πα- 
ρωξυμένοι ήδη δντες διά τόν πρός αύτούς σκωπτι- 
κόν τρόπον του, άπεφάσισαν νά ΰπερασπισθώσι 
τούς συντρόφους των. Πρός τό μέτρον δμως τοΰτο 
οί ναΰται άντέστησαν καί έκ τούτου προέκυψεν 
έρις σφοδρά καθ’ ήν δ στρατηγός έξέφρασε τήν δυ- 

σαρέσκειάν του.
— Διαμαρτύρομαι, εΐπε, κατά τών έθίμων τού

των τών παραλυόντων τήν στρατιωτικήν πειθαρ
χίαν. Οί στρατιώταί μου έφέρθησαν ώς ή αξιοπρέ
πεια άπήτιι καί ούδεμιάς ποινής έγιναν άξιοι μέ
χρι τοΰδε, εκτός έάν έκτεθώσιν ακολούθως διά 
κακής διαγωγής. Τό λέγω λοιπόν φανερά, έάν 
κανείς άπό αύτούς προσβληθή τό παραμικρόν θά 
λάβωμεν έκδίκησιν φοβεράν.

Οί λόγοι ούτοι παρήγαγον άποτέλεσμα τρόμε 
ρόν· γρονθοκόπνμα λίαν ηχητικόν κατενεχθέν ύπό 
τίνος στρατιώτου επί τοΰ προσώπου τοΰ Ποσεεδώ- 
νος τοΰ ήνοιξε τούς πλατείς ρώθωνας καί τό αίμα 
άνεπήδησε πάραυτα άποδείξαν τήν γηΐνην κατα
γωγήν τοΰ θεού τούτου τών θαλασσών. Άναγκα- 
σθείς λοιπόν νά ύπερασπισθή τήν ιδίαν σάρκα, ό 
ρωμαλέος ναύτης άνταπεκρίθη διά διζύγου γρονθο- 
βολισμοϋ καταλλήλου πρός τάς περιστάσεις, ή δέ 
άνταλλαγή αδτη τών φιλοφρονήσεων τούτων με-1 
τοξύ δύο προσώπων τοσο^.'ω επισήμων έγένετο) 
σύνθημα γενικής ένάρξεω; τών εχθροπραξιών, καί 
πρώτο; Ριχάρδος ό Φίδης έφώρμησε κατά τοϋ έχ- 
θροϋ, τό δέ παράδειγμα αύτοϋ ήκολούθησαν αμέσως 
καί πάντες οί ναΰται· άλλ' οί στρατιώται, καίτοι

άντιτασσο’μενοι πρός δυνάμει; ανώτερα; τόν αριθμόν 
ούδαμώς έπτοήθηαν, άλλά συσχηματισθέντε; εί; τε
τράγωνον αδιάσπαστου έπρότειναν λόγχας. ‘Ο Ούΐλ
δερ παρενέβη τότε δπως διαχωρίση τού; διαμαχο- 
μένου;, ήκολούθησαν δέ αύτόν καί τινε; άλλοι αξιω
ματικοί κατανοοϋντες εί; όποιον μέγαν κίνδυνον 
ε’ξετίθεντο, χαλαρωθέντων τών χαλινών τής πειθαρ
χία; εί; τοιούτου; ανθρώπους· συνέλαβε δέ τόν 
μανικώτερον έκ τοΰ σώματος τών ναυτών, άλλ’ έν τώ 
άμα είκοσά; έταίρων άφήρπασεν άπό τών χειρών 
αύτοϋ τόν αιχμάλωτον.

— 0! ώ ! ποιο; είναι πάλιν τοϋ λόγου του 
όποΰ μ.άς κάμνει έδώ τόν πλοίαρχον ; ήρώτησέ τις 
τών ναυτών' πώς μάς έκόπιασεν είς τό πλοϊον ; 
ποιος τοϋ έδωσε τό δικαίωμα νά φέρεται ούτως

— Ναι, ναι, προσέθετο έτερος, ποΰ είναι ή 
Καρολίνα τήν όποίαν άνέλαβε νά μάς φέρη καί διά 
τήν όποίαν ήμεϊς έχάσαμεν τόσα; ήμέρας αραγ
μένοι ς

0 γογγυσμός ούτος διαδοθείς έδήλωσεν δτι 
ό άγνωστο; αξιωματικός δέν έτυχεν υπό του πλη
ρώματος τοϋ Δελφίνο; υποδοχής καλητέρας ής 
έτυχεν εί; τήν Καρολίναν. Τά διαμαχόμενα μέρη 
συνδιηλλάγησαν πάραυτα τότε, έστράφησαν άπό 
κοινού κατά τοϋ Ούΐλδερ καί πανταχόθεν τοϋ έρρι- 
πτον κατά πρόσωπον σαρκασμούς εί; τού; όποιους 
αύτός άνταπεκρίνετο μόνον διά μειδιαμάτων πε- 

ριφοονήσεω;.
— Ακούσε τον δά! έλεγεν ούτος, προστάζει 

ώς ναύαρχος εΐ; τήν ναυαρχίδα του.
— Καί διατί τάχα ; έλεγεν έκεϊνος, μήπως δέν 

είναι γενναίος είς τήν γαλήνην ;
— Αύτός μά; εμβήκεν άπό τό παράθυρον είς 

τό κήτο; τοϋ πλοίου ώ; ό Ιωνάς.
— ’Ενόσω εύρίσκεται εί; τόν Δελφίνα, ξεύρω νά 

είπω έγώ, ό διάβολο; θά μάς πάοη, τόν καιρόν 
δέν θά τόν ίδοϋμ,εν ποτέ.

— Εί; τήν θάλασσαν λοιπόν τόν κακότυχου ! 
είς τήν θάλασσαν ! έφώνησε δωδεκά; ναυτών. Καί, 
άμ’ έπος, άμ’ έργον, ήτοιμάσθησαν μέ τά σωστά 
των νά βάλωσιν εϊ; πραξιν τήν απειλήν των· άλλά 
μεταξύ αύτών καί τοϋ Ούΐλδερ ώς δύο λέοντες 
μαινόμενοι έρρίοθησαν δ Φίδης καί ό Σκιπίων. 
Απαντες όμως αύτών οί άγώνε; ήθελον άποβή ίσως 
άνωφελεϊ; ώ; έκ τοϋ άσυγκρίτω; ΰπερτέρου αριθ
μού των πολεμίων, έάν ό Πειρατής, ΐδών τά δια- 
τρέχοντα, δέν άνεμιγνύετο εϊ; τήν συμπλοκήν.

— Τί τρέχει έδφ; είπε διά φωνή; τρομαξάσης 
καί τού; μάλλον έξηγριωμένους· πώ;! απείθεια, 
στάσις φανερά καί αιματηρά ; 'Εβαρύνθητε λοιπόν 
τήν ζωήν σας, ναΰται; ’Εάν κανείς άπό σάς θέλη 
νά δώση παράδειγμα είς τούς άλλου, ά; τολμήση 
νά κινηθη, άς όμλλήοη, ά; μέ ίδή μό-ον, ά; κά- 
μη τήν παραμικρόν κίνησιν !

0 φόβο; καί τό σέβας τά όποια ή παρουσία καί 
οί λόγοι τοΰ πλοιάρχου ένέπνευσαν εί; τού; στασια- 
στά; ήταν τόσον μεγάλα, ώστε ούτοι άπέμειναν 
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άφωνοι κάί ταπεινοί ώς παιδία. Βλέπων λοιπόν 
δτι οϋδείς έκινεϊτο, ό Πειρατής έξηκολούθησεν.

— *Ας ήναι ! άργά σάς ήλθε τό λογικόν, σά; 
ήλθεν δμως· είς τάς θέσεις σας, είς τάς θέσεις σας!

Οί ναϋται άπεσύρθησαν μετά δειλού σεβασμού,
— *Ας εμβουν είς τά; θέσεις των τά βπλα 

ταύτα! Εχετε καιρόν νά τά μεταχειρισθήτε δταν| 
έγώ σάς τό διατάξω. Σείς δέ 
ύψώσητε λόγχην άνευ 
μήν εμβη εις τήν καρδί:

Καί δωδεκάς λογχών κατέπεσαν ταυτοχρόνως 
έπί τού καταστρώματος.

— Εστω ! έπανέλαβεν ό Πειρατής. Τώρα, υπάρ
χει έδώ κανέν τύμπανον; ά; παρουσιασθή!

Ανθρωπος δέ έπτοημένος καί τρέμων παρουσιά- 
σθη, ευρών μηχανηκώς πως τό όργανό» του.

__ _ 'ΓΛ — »?. . λ~ ·

καλόν ή κακόν ούδείς άλλος έκτός ε’μού έχει τό 
δικαίωμα νά τόν κρίνν).

— ’Αφού τοιαύτη είναι ή θέλησίς σας ούδείς 
αντιτείνει είς αύτή<· ’Αλλ’ αύτό; δέν μάς έδωκε 
λόγον περί τής Βασιλικής Καρολίνης άπό τήν δ- 
ποίαν τόσα ήλπίσαμεν. Είσθε άνθρωπος διακριτι- 

,κός καί δέν θέλετε θαυμάσει, έάν ήμεΐς οί όποιοι 
_έ οί τολμήσαντες νά^έπεριμέναμεν ώραϊον έμπορικόν πλοΐον, έδυσαρε- 

διαταγής μου, προσέξετε στήθημεν λαβόντες άντ’ αύτού λέμβον κενήν, 

«ν σας. — έάν έγώ θέλω, καί κωπίον, καί ξύλον καί
; εν κομμάτιον σχοινιού θά λάβετε διά μερίδιον καί 

θά τό λάβετε άγογγύστως. Δεν θέλω περισσοτέρους 
λόγους. Με τού; ίδιους σας οφθαλμούς εϊδετε τήν 
κατάστασιν τής Καρολίνης· ποιο; είναι εκείνος ό 
ναύτης δ όποιος δέν υποχωρεί, δέν νικάται άπό τά 
στοιχεία, δτον επιτήδειος καί άν 
μάς άφήρπασε τήν λείαν μας καί ολίγον έλειψε καί 
-■·■’- -! ”^(οι νά γήωμεν λάφυρον αύτής. Ποιος 

κ; έσωσε; σείς τάχα ; ή σάς έσωσεν έκεΐνος όποιος 
Iπάντοτε αγρυπνεί διά σάς, άλλ’ ό όποιος, δταν 
Ιτόν άπαυδήσ-ρτε πλέον, είμπορεΐ καί νά άφήστ) είς 
τήν άμάθειάν σας τήν φροντίδα τών συμφερόντων 

,ν σας; Αρκεί έγώ νά θεωρώ πιστόν τόν ύποπλοίαρ- 
, χόν μου, εις σάς δέν πίπτει κανείς λόγος, έγώ 
( είμαι κύριος τών πράξεων μου, ‘Υπάγετε τώρα καί 

στείλετέ μου τού; δύο εκείνου; άνδρίου; καί τίμιους 
ναύτας οίτινες τόσον γενναίως έρρίφθησαν μεταξύ 
τού άξιωματικού των καί τών ταραχοποιών.

‘Ο ‘Ριχάρδο; Φίδης καί δ Σκιπίων παρουσιά· 
σθησαν έν αμηχανία καί έτυχον πολλών έπαίνων 
ύπό τού Πειρατού. — Φαίνεται, φίλοι μου, είπεν 
ουτος, δτι πρό πολλού είσθε ένωμένοι μέ τόν Κ. 
Ούΐλδερ.

— Από τήν τελευταίαν ισημερίαν είναι είκοσι 
τέσσαρα έτη δπου είμεθα μετά τού κυρίου ’Ερρίκου· 
τρεις χρόνους έκάμαμεν όμοΰ είς τόν ΚεραυνοθόΛον 
καί μέ τόν Πορθμόν έπεράσαμεν δύο φοραΐς τό 
άκρωτήριον τού Ορνου.

; — A ! είκοσι τέσσαρα έτη σήμερον γνωρίζετε
• τόν Κ. Ούΐλδερ; δέν μού φαίνεται λοιπόν πλέον 
■ παράδοξον άν ή ζωή του σάς είναι πολύτιμος.
' — έγώ δέν είμπορώ νά υπολογίσω τήν αξίαν

τις, έπανέλαβεν δ τίμιος ναύτης· άλλά είξεύρων 
δτι άπό όλίγας ήμέρας τώρα μελετούν νά τόν ρί- 
ψωσιν είς τήν θάλασσαν, έκρινα χρέος μου νά πα- 
ρέμβω καί νά τόν ύπερασπισθώ. Καί δ Σκιπίων, ό
ποιος δέν είναι αληθινά μεγάλος ρήτωρ, έλαβε καί 
αυτός τό μέρος του είς τήν ύπεράσπισιν καί οΰτω 
κατωρθώσαμεν καί τόν έσώσαμεν εω; τώρα-

0 Πειρατής έμειδίασε· μή βλέπων δέ τό» Ούΐλ
δερ πλησίον του, ήθέλησε νά παρατείνη τήν συν- 
διάλεξιν άλλά σκεφθείς έπί μίαν στιγμή» κατέπνιξε 

|τή» περιέργειαν ταύτην ώς άναξίαν τού χαοακτή- 
ρός του.

— Αί εκδουλεύσεις σας δέν θά λησμονηθώσιν,

- ,,^ν.Λ; U J

— Τώρα έξηγηθήτε καί είπατε μου έάν δεο’.κώ μάς άφήρπ: 
ανθρώπους πειθαρχούντας, η συμμορίαν κακούργων όμεΐς οί 11 
τούς όποιου; πρέπει να εκκαθαρίσω πριν έμπιστευ· ®άς εσωσς; 
θώ εις αύτούς.

Τό τύμπανο» έκρουσε την ΰποχώρησιν, κα'ι τό 
πλήθος άνευ δισταγμού διεσκορπίσθη, έκαστος δέ 
άπεχώοησε σιωπηλώς είς την θέσιν του. Καθ ό'λο 
δέ τούτον τόν χρόνον ό πλοίαρχος έί’δέγερ ούτε 
ανυπομονησίαν εδειξεν, ούτε δργήν. Τδ ήθος του 
ένέφαινε περιφρόνησιν ήσυχο», καί βαθεΐαν καί τε
λείαν ε’μπιστοσύνην είς έαυτόν. Διό καί αφού πλέον 
καθησύχασε τούς ναύτας ούδαμώς έφάνη ευχαρι
στηθείς διά τόν θρίαμβόν του, ώς καί πριν τούτου 
δέν είχε πτοηθή διά τήν κατά τής εξουσίας του 
στάσιν. Δέν επέσπευσε δέ τήν τιμωρίαν τών πρω
ταιτίων, άλλά διέταξε» άνάκρεσι» γενικήν καί λε
πτομερή. Ήλθον έπειτα οί αξιωματικοί καί έκα- ' 
μαν τήν αναφοράν των, δτι οί στρκτιώταί των 
παρετάχθησαν είς γραμμήν διά πάσης τής τάξεως 
ώ; έν ήμέροι μάχης απέναντι τού εχθρού, οτι αί 
κεραΐαι ώπλίοθησαν, δτι τέλος τά πάντα πάρε-’ 
σκευάσθησαν ώς είς μάχην συστηματικήν.

— Ολα νά ΐπανέλθουν είς τήν τάξιν των ώς 
και πρότερον ! είπεν ό Πειρατής πρός τόν υποπλοί
αρχόν του. Δότε εις τούς αστείους αύτούς τάς λόγ- 
χας καί τούς πελέκεις των διά νά τούς δείξωμεν 
ότι δέν τούς φοβούμεθα εμπιστευόμενοι είς αυ
τού; όπλα.

Αί διαταγαί αύται έξετελέσθησαν παραχρήμα 
καί έν τφ πλοίο» έπανήλθεν ή τάξις καί ή ήσυχία 
δαμάσας δέ ούτω τούς ταραξίας καί χαλινώσας 
αύτού; ό ιά τού χαλινού τής πειθαρχίας, προσε- 
κάλεσε τότε τούς πρωταιτίους τής ταραχής καί αό 
στηρώ; τού: έπέπληξε" μόνος δέ είς έξ σύτών έ- 
τόλμησε νά δικαιολογηθώ·

— Κύριε πλοίαρχε, είπε, γνωρίζετε, δτι ποτέ 
οέν τά είχαμεν καλά μέ τούς στρατιώτας τού πε
ζικού' άλλ’ δμως ούτε μέ αύτούς έπειράχθημε» 
ήμεΐς τόσον, όσον μέ αυτόν δστις αντικατέστησε...

— Ούτως ήθέλησα έγώ καί θέλω νά διατηοή. 
τόν βαθμόν του! ά»*·7”··- 1 '

I vut^ uc» vw Λησ|Λυνηνιοο^»,
_ ------ .Γ·.. είπε πρός τόν αίθίοπα τόν ίστάμενον πλησιέστβρον

«ντε^εν δ π^βρχο? έε^έγερ-ίαύτοΰ. Ιδού χρήμ ......................................
ατα, θά τά μοιρασθήτε ώς κα-

λοί σύντροφοι καί πάντοτε νά ελπίζατε είς τήν 
προστασία» μου.

0 Σκιπίων ώπισθοθρόμησε δείξας διά νεύματος 
οτι δέν έδέχετο.

— Τά χρήματα αυτά δώσει γενναιότητά σου 
πλοίαρχον ’Ερρίκον.

— 0 πλοίαρχος ’Ερρίκος έχει πολλά εί; τό με- 
ρίδιόν του, δέν έχει ανάγκην χρημάτων,

— Οίκε Σκιπίων δέν έχει.
—■ Μήν δίδετε προσοχήν είς τούς τρόπους του, 

κύριε πλοίαρχε, είπεν ό ‘Ριχάρδο; παρεμβαλών τήν 
χεϊρα μετά φλέγματος άμιμήτου καί έναποθέσας 
είς τόν κόλπον τά χρήματα' μάταιον καί περιττόν 
είναι νά εϊπω είς άνθρωπον τόσον έμπειρον ώς υμάς 
δτι δ Σκιπίων είναι άπό τόπο» δπου δέν γνωρίζουν 
τόν τρόπον τής ζωής. ’Ημπορώ λοιπόν νά σάς 
εύχαριστήσω έν όνόματί του διά τό δώρόν σας. Σκ.- 
πίων, άπόδειξε, φίλε μου, δτι είσαι άξιος τής κα
λής κοινωνίας είς τήν δποίαν εΰρίσκεσαι. Τώρα δέ 
δπου έξωμαλύναμεν τήν μικράν αύτήν δυσκολίαν ώς 
πρός τά χρήματα, θά ζητήσω τήν άδειαν άπό τήν 
γενναιότητά σας νά άποσυρθώ διά νά υπάγω νά 
ξεκρεμάσω άπό τήν κεραίαν εκείνον τόν άθλιον ρά« 
πτην} διότι φαίνεται άπό τήν στάσιν του δτι ή θέ- 
σις αύτή δέν τοΰ πολυαρέσει.

0 Πειρατής άπέπεμψε διά νεύματος τούς δυο 
ναύτας καί διέταξε νά κρουσθή ή ύποχώρησις. Μετά 
μίαν δέ στιγμήν τά πάντα έτακτοποςήθησαν έν τφ 
πλοίω, τό δέ πλήρωμα έπανέλαβε τάς συνήθεις 
ενασχολήσεις του, εντελώς δποτεταγμένον καί πει
θαρχούν ώς έκ τής επιρροής πνεύματος ανώτερου.

ΚεφάΛαιον ΚΑ'.

Καθ' δλον δέ τούτο τό διάστημα τοΰ θορύβου 
καί τής ταραχής, δ Πειρατής μόλις είχε λαλήσει 
πρός τόν Ούΐλδερ, περιωρίσθη δέ μόνον είς τό νά 
τόν ζητήση πληροφορίας τινάς περί τής αρχής τής 
στάσεως, έπελθούσης δέ τή; νυκτός, δ πλοίαρχο; 
έπανήλθε πρός τον δεύτερόν του φρουροϋντα έπί τού 
καταστρώματος.

— Λοιπόν, τοΰ είπε, κακά έπεράσαμεν τό πρωί, 
Ούΐλδερ· δέν πρέπει δμως νά άνησυχής διά τήν 
εναντίον σου καταφοράν τινων έκ τών αστείων εκεί
νων είναι σκληροτράχηλοι άληθώς, άλλ’ έγώ καί 
είς κινδυνωδεστέρας τής σημερινής περιστάσεις τούς 
καθησύχασα, όμέραν τινα, έν άπουσία μου, τού; 
ήλθε κατά νούν νά βάλωσιν είς πράξιν τό ρητόν 
τούτο τού Ευαγγελίου — οί πρώτοι έσονται έσχα
τοι καί οί έσχατοι, πρώτοι- έκλεισαν λοιπόν είς 
τό κήτος τού πλοίου τούς αξιωματικούς, καί κα- 
ταβάντες είς τόν θάλαμόν μου, έστησαν έκεΐ συμ 
πόσιον. Εγώ έφθασα μόνος μέ τήν μικρά» λέμβον, 
άλλ’ ήρκεσε μόνον νά εΰρω μέρος νά πατήσω τόν 
πόδα μου, καί διάστασιν νά κινήσω τήν χεΐρά μου, 
καί οί μανιώδεις στασιασται έπανήλθον πάραυτα 
είς τάς θέσεις των ώς άρνία άκακα καί ειρηνικά.

— έγώ, άπεκρίθη ό Ούΐλδερ· δμολογώ δτι άν

ήμην εις τήν θέσιν σας θά έκαθήμην πάντοτε είς 
τά βελόνια, ώς λέγουσι. ’Ολίγαι ώραι αταξίας άρ- 
κούσι τόν μέν Δελφίνα νά παραδώσωσιν εί; χεϊρας 
τή; Κυβερνήσεως, τήν δέ ζωήν σας .. .

— Είς τόν δήμιον! ορίστε ; άλλά διατ'ι όχι καί 
τήν έδικήν σας ; ήρώτησεν δ Πειρατής μετά τίνος 
δυσπιστίας· διότι καί σεϊ; κατά τό παρόν είσθε 
κκταλελεγμένο; εις τόν κατάλογον τών πειρατών, 
ελπίζω δέ δτι δέν θέλετε μέ προδώσει.

— Μήπως έχετε κανέν διδόμενον κατά τής πί- 
στεώς μου ; ήρώτησεν δ Ούΐλδερ έλαφρώς διατα- 
ραχθείς.

— Μέχρι τής <3ρας, όχι. Ημπορώ δμως νά πα- 
ραπονηθώ κατά τίνος ραδιουργίας ήτις έβλαψε τά 
συμφέροντά μου καί άπέσπασε τόν ίχθύν άπό τήν 
σαγήνη» μου.

— Τί θε'λετε νά είπήτε ;
— Θέλω νά εϊπώ δτι ή Κάρο.lira έκυβερνήθη 

καθ’ δλην τήν τάξιν καί δτι μόνον καί μόνον έξ ά- 
ναποφεύκτου ειμαρμένη; έναυάγησεν, ένω ήμεΐς άλ
λως πως συνεφώνήσαμεν. Αλλ’ έγώ λησμονώ τό υ
λικόν τούτο συμφέρον καί δμιλώ περί λείας άλλης 
εύγενεστέρας. Δέν είναι άληθές δτι κατέβαλες πά
σαν προσπάθειαν δπως άποτρέψ-ρς τήν μις Γραίϋζαν 
καί τήν τροφόν της άπό τήν συναναστροφήν μας;

— Ναί· άλλά θεωρείτε λοιπόν προδοσίαν τό δτι 
ε’προστάτευσα δύο αδυνάτους γυναίκας, αΐτινες καί 
σήμερον ακόμη παρ’ ολίγον επιπτον είς τήν βάναυ■> 
σον διακρισιν τών ναυτών σας ;

— Μά τόν Θεόν ! Ούΐλδερ, άνέκραξεν ένθέρμω; 
δ Πειρατής, πριν ή μί; Γραίϋζον περιϋβρισθη,μέ τάς 
ιδίας μου χεϊρας θά ττνάξω είς τόν άέρα καί πλοΐον 
καί πλήρωμα, καί θά τήν στείλω αμίαντον καί κα
θαρά» είς τόν Ουρανόν δθεν κατήλθε.

Τούς γενναίους τούτους λόγους άπλήστως ήκου- 
σεν ό Ούΐλδερ, καί τοι άπόκρυφόν τινα δυσαρέσκειαν 
ήσθάνθη βλέπων τδν ενθουσιασμόν τού πλοιάρχου 
όπερ τής νεάνιδος.

— Καί πώς έμαντεύσετε δτι εγώ ήθελα νά τάς 
άποτρέψω άφ’ όμών ; ήρώτησεν ό Ούΐλδερ μετά 
στιγμαίαν σιωπήν.

— ήτο δυνατόν νά μή εννοήσω τού; λόγους σου; 
ήσαν πολλά σαφείς καί έγώ τούς ήκουσα καλώς.

— Τούς ήκούσατε; Λοιπόν είς υμάς ε’ξωμολο- 
γήθην άδιστάκτως ;

0 Πειρατής έμειδίασε καί ούδέν άπεκρίθη· άλλ’ 
δ έταΐρός του ένόησεν δτι έγένετο θύμα κωμώόίας 
παράτολμου καί δτι δ κατ’ άρχάς , μέν συνένοχος, 
ύστερον δέ προδώσα; αύτόν γέρων Ροβέρτος ήτον δ 
ίδιος του πλοίαρχο;.’ Αμέσως δέ διεφώτίσθη είς τόν 
νοόν αύτοΰ ή διαγωγή τοΰ ϊωράμ καί ή μυστηριώ
δης άνάληψις τής λέμβου. Βαρυθυμήσας δέ διότι 
τοσούτον εύκόλως έξηπατήθη, καί ταραχθείς έκ τής 
άνακαλύψεως ραδιουργίας τοσούτον καλώς έξυφαν- 
θείσης, εμεινεν άναυδος έκ τής αισχύνης καί πει
σμονής καί περιφερόμενος βιαίως έπί τοΰ κατα
στρώματος.

— όμολογώ τήν ήττάν μου, είπε τέλος, καί σάς
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αναγνωρίζω ώς κύριον παρά τοΰ όποιου δύναταί τι; 
νά μάθη πολλά καί ώς άνθρωπον ανυπέρβλητον κατά 
τόν νουν, δστις δήποτε χαί άν ήτον δ γέρων ναύ-| 
της, άλλ’ δμως ό ξενοδόχος της Άγχύγας έφαίνετο 
τουλάχιστον ώς τοιοΰτος.

— 0 τίμιο; Ιωή ’ΐωράμ ! είναι τή αλήθεια ωφέ
λιμος άνθρωπος είς τούς ναύτας είς περιστάσεις δύ
σκολους ευρισκομένους, δέν τδ άρνεϊσαι τοΰτο, ελ
πίζω. Πώς σοι έφάνη δά καί δ πρωράτης τοΰ 
Νευπόρ ;

— Είναι καί αύτδς πράκτωρ σας ;
— Και, τόν μεταχειρίζομαι εϊς τάς μικράς ύ- 

ποθέσεις· άλλά σιωπή ! Δεν ήκουσες τίποτε;
— Μοΰ έφάνη οτι σχοινίον έπεσεν εις τήν θά

λασσαν.
— Τώ δντι, τώρα θά λάβης ιδέαν τοΰ τρόπου 

καθ’ 8ν έπαγρυπνώ έπί τών ταραχοποιών δορυφόη 
ρων μου.

0 Πειρατής διέκοψε τόν διάλογον, δοτές πολλά
κις προσείλκυσε τοΰ άκροατοΰ του τήν προσοχήν,καί] 
έπλησίασεν ακροποδητί είς τήν πρώραν όπου έκυψε* 
έπί τϊνας στιγμάς ώσεί ήθελε νά θαυμάση τήν έπι , 
φάνειαν τής θαλάσσης. 0 Οΰίλδερ ήλθε πλησίον 
του, ήκουσε δέ ώς τάραχον σχοινιών κινουμένων. I 

Ανθρωπός τις άπδ τών κάλων τοΰ πλοίου κρα
τούμενος προσεκτικώς καί ήρέμα έπέρασε έξωθεν τήςΙ 
πλευρά; καί φθάσας εϊς τήν μίαν τών οπισθίων κλι
μάκων έκρατήθη άπ’ αΰτής.

— Είσαι σύ. Δαβίδ; είπεν δ Πειρατής κτυπη'-] 
σας ελαφρώς τόν ώμον τοΰ Οΰίλδερ δπως τόν ειδο
ποίηση) νά μή μετακινηθώ Φοβούμαι μήπως σέ 
είδαν ή σέ ήκουσαν.

— Μή φοβεΐσθε, πλοίαρχε, έξήλθον άπό τό πα- 
ράθυρον τοΰ θαλάμου, ολοι δέ οί ναΰται κοιμώνται 
βαθέως.

— Καλώς· τί νέα μας φέρεις;
— Οι ναύτας έπανήλθον είς τήν τάξιν καί ήσυ- 

χίαν των, μόνο; δέ δ πρωράτης είναι ολίγον στομαε 
χιασμένος ενεκα τών γρονθοκοπημάτων τά δποϊα 
έλαβεν άπό τόν μαΰρον.

— Είναι άνθρωπος επικίνδυνος καί έχω νά τα
κτοποιήσω μ.’ αύτόν πολλάς υποθέσεις. *Αλλο νέον' 
δέν έχεις ;

— Όχι, πλοίαρχε.
— Πήγαινε λοιπόν καί πρόςεχε νά μή σέ παρα

τηρήσω, ψυχή.
Καί άπεχαιρέτησε τόν ναύτην δού; εις αύτόν 

βαλάντίον πλήρες· έπειτα δέ ήκολούθησε τόν πε
ρίπατόν του καί ό Οΰίλδερ τόν ήκολούθησε σκεπτικός.
= Εις πλοΐον ώς τό ίδικόν μου, είπεν δ Πει

ρατής, είναι άνάγκη νά έχη τις τήν άκοήν τόσον 
λεπτήν οσον αποφασιστικόν τό πνεύμα. *Αν έδίδο- 
μεν όλίγον θάρρος είς αΰτούς τούς ανθρώπους, τήν] 
ιδίαν στιγμήν όλοι οί αξιωματικοί έχανόμεθα.

— Είς επικίνδυνον ύπηρεσίαν βλέπω δτι είσήλ- 
θον, εεπεν ό Οΰίλδερ προδίδων ούτως άκουσίω; τούς, 
στοχασμούς του.

— Είσαι ακόμη είς τήν θύραν τής ζωής, ύπέ-.ί 

λαβεν ό Πειρατής, καί είς τήν έξουσίαν σου είναι 
ακόμη νά έκλέξγ,ς τήν οδόν τήν δποίαν θέλεις νά βα- 
δίσ·ρς. Ακόμη μέχρι τοϋδε δέν παρευρέθη; είς οΰ- 
δεμίαν παραβίασιν τών λεγομένων νόμων, ή εύ- 

Ικαιρία δέν παρήλθεν είσέτι· ένα λόγον είπε καί 
Ιείσαι ελεύθερος. Ούδέν εΰκολώτερον τοΰ νά σέ δια
γράψω άπό τό ναυτολόγων ήμών ή γή δέν είναι 
μακράν άν θελιρς, αΰριον τό έσπέρα; άποβιβάζεσαι.

— Διατί δέν μέ άκολουθ-ιΐτε καί υμείς; ’Εάν ή 
άτακτος αΰτη ζωή είναι άναξία εμού, είναι έπίσης 
καί υμών άναξία. Νά ελπίσω λοιπόν ;

— Τί θέλεις νά εϊπφς; διέκοψε* ό πλοίαρχος’ 
λάλει έλευθέρως, σαφώς, ώς φίλος.

— Λοιπόν είς φίλον καί έγώ άποτείνομαι· ή γή 
είναι πρός δυσμ,άς, ημείς δέ εϊμεθα έξωκειωμένοι 
πρός τήν θάλασσαν καί εύκόλω; δυνάμεθα νά δρα- 
πετεύσωμεν μέ τήν λέμβον τήν νύκτα χωρίς νά μάς 
έννοήσωσι.

— Καί πρός ποιον μέρος θέλομεν διευθυνθή;
— Πρός τήν άμερικανικήν παραλίαν- έκεϊ δυνά- 

μεθα νά εΰρωμεν άσυλον ειρηνικόν.
— Καί πώς 1 άνθρωπος ώς έγώ, δστις τόσον 

καιρόν έζησα ώς πρίγκηψ, θά συγκατατεθώ ποτέ 
νά γίνω έπαίτης είς ξένην γήν ;

— Αλλ’ έχετε χρυσίον άφθονον καθώς είδα’ δέν 
είμεθα δέ έδώ κύριοι; Τίς θά τολμήση νά παρα
κολουθήσει τά διαβήματα ήμών καί νά μάς ζητήσιρ

ιλόγον διά τήν εξουσίαν τήν όποιαν έγκατελείπο- 
μεν ; Πριν τοΰ τέλους τής φυλακής τοΰ μεσονυκτίου 
άφίνομεν τό πλοΐον.

— Μόνοι;
— Οχι εντελώς. Είναι άνανδρία ν’ άφήσωμεν 

γυναίκας είς τήν κτηνώδη δρμήν εκείνων τούς ό
ποιους θέλομεν άφήσει όπίσω ήμών.

— Καί δέν εϊμεθα έπίσης άνανδροι έάν άφή
σωμεν προδοτικώς άνθρώπου; έμπιστευθέντας είς 
ςήν τιμήν ήμών ; Κύριε Ούΐλδερ ή πρότασίς σας εί-

]ναι άπρόσδεκτος* δ κόσμος άς μέ θεωρεί ώ; κακοΰρ- 
γον, έγώ ποτέ δέν έπρόδωσα τόν λόγον μου. ίσως 
έλθιρ ώρα καθ’ ήν οί άνθρωποι οί έχοντε; τόν Δελ- 
φΐνα ώς μόνον των κόσμον διασκορπισθώσιν άλλ’ 
ή διασπορά αύτών Θά ήναι εκούσιος, οίκειοθελής. 
Δέν έμαθες ποτέ όποιος λόγος μέ έφερεν είς τάς 
κατοικίας τών ανθρώπων, δτε κατά πρώτον μέ 
είδες είς Βοστώνην ;

■— Ποτέ, έπανέλαβεν δ Οΰίλδερ έν απελπισία* 
διότι είχε συλλάβει κατ’ άρχάς άόριστόν τινα έλ- 
πίδα ητις έβάρυνε τήν καρδίαν τον.

I — Μάθε τον λοιπόν. Εί; τών εταίρων μου είχε 
πέσει εί; χεΐρα; τής δικαιοσύνη; καί άνάγκη ήτο νά 
τόν σώσωμεν πρός τόν άνθρωπον αύτόν δμολογώ δτι 
ούδεμίαν συμπάθειαν ήσθανόμην, άλλ’ δμως δέν 
ήθελον νά τόν άφήσω εί; τήν έκδίκησιν τοΰ νόμου. 
Εξώδευσα αφειδώς χρυσίον καί λόγου; καί σήμε
ρον δ άνθρωπος ούτος ψάλλει τόν ύμνον μου εί; τό 
πλήρωμα. Είναι λοιπόν συγχωρκμένον νά κατα. 
στρέψω ύπόληψιν τόσον έπιπόνως άποκτηθεΐσαν;

— Αλλά περιφρονήσαντες τήν ύπόληψιν τών

αθλίων τούτων, αποκτάτε τήν ύπόληψιν τών τί
μιων άνθρώπων, τό εννοείτε.

— *Ω φίλε μου, δέν γνωρίζεις τήν άνθρώπινον 
φύσιν, έάν άγνοίί; δτι δ άνθρωπος αγαπά καί τήν 
διά τών κακιών του άποκτηθεΐσαν ύπόληψιν. Επει
τα δέ δέν θέλω νά ζήσω εί; τά; δούλα; τή; μη- 
τροπόλ·ως ταύτας άποιχίας.

— Καυχάσθε ϊσως δτι έγεννήθητε είς τήν ’Αγ
γλίαν ;

— Όχι, άπεκρίθη δ πλοίαρχος, είμαι πτωχός 
άποικο; και έγώ. Είδε; τά; πολλάς καί ποικίλας 
σημαίας μου, Οΰίλδερ, δέν είδε; δμως καί μίαν 
άλλην, διότι έλειπεν άπό τήν συλλογήν· έάν ύπήρ- 
χεν αύτή, θά τήν ύπερασπιζόμην διά τοΰ καθαρω- 
τέρου μου αίματος.

— Δέν έννοώ τί θέλετε νά είπήτε.
— ’ΐδέ μακράν έκεϊ τήν ’Αμερικανικήν άκτήν, 

έπανέλαβεν ένθους δ Πειρατής, υπολογίσου τούς 
ασφαλείς καί εύρυχώρου; λιμένα; της, φαντάσου 
τού; πολυαρίθμου; ποταμούς οίτινες δεαρδεύουσι 
τήν γήν τη; καί χύνονται εί; τόν ωκεανόν.

— Βεβαίως, γνωρίζω καί έκτιμώ τά πλεονε
κτήματα τής γενεθλίου μου γής.

— Λοιπόν, έπανέλαβεν δ Πειρατής, δτε καί άλ
λοι άνθρωποι ώς σύ έννοήσωσιν αύτά, ή σημαία 
περί τή; δποία; έλεγον, μεγαλόπρεπά; θά έκτυλι- 
χθή υπό μυριπνόου αύρα; καί οί συμπολΐται ήμών 
θά άποσείσωσι τόν ζυγόν ξένου δεσπότου.

— Ηκουσα έκφραζομένην τήν έλπίδα ταύτην καί 
ΰπ’ άλλων, είπεν ό Οΰίλδερ, αλλ’ έγώ τήν θεωρώ 
ώς χίμαιραν.

— Πλανάσαι· ή ήμερα τή; άπελευθερώσεως εί
ναι βέβαιον οτι θά φθάσφ, ώ; είναι βέβαιον δτι 
μετά τό σκότος θά έλθ·ρ τό φώς. Έάν ήτον ήδη 
φθασμενη, Κύριε Οΰίλδερ, τό όνομα τοΰ Ερυθρού 
Πειρατού ήθελεν είσθαι άγνωστον είς τόν κόσμον. 
Ισως έπειθον έμαυτόν νά μένω υπήκοος τοΰ Βασι- 
λέως τής ’Αγγλίας, άλλ’ έξήντλησα πλέον τήν ύπο 
μονήν μου ών ύπήκοος εύτελής πράκτωρος ύποδεε- 
στέρου. ‘Υπηρέτησα είς πλοΐον άγγλικόν καί έκεϊ 
μ’ έδίδ αξαν οτι ώκεανός ολόκληρο; χωρίζει τήνπε-Ι 
τρίδα μου άπό τοΰ θρόνου- Θά τό πιστεύσρς ; 
πλοίαρχό; τι; ουτιδανό; αΰθαδίασε τόσον ώστε νά 
προσαρμώση εί; τό όνομα τής πατρίδας μου έπίθε- 
τον υβριστικόν.

— Ελπίζω δτι τόν έτιμωρήσατε διά τοΰτο.
‘Ο Πειρατής προσητένισε κατά πρόσωπο* τόν 

τοποτηρητήν του καί άπεκρίθη έν μειδιάματι άπαι-

— Ποτέ πλέον δέν έπανέλαβε τήν uoptv του.
— Έκτυπήθητε ώς άνθρωπο; τίμιος καί ή τύ

χη ηΰνόησεν ύμάςρ
— Ναί, έμονομαχήσαμεν τακτικώς· άλλά τί 

σημαίνει; έγώ έτόλμησα νά ύψώσω χεΐρα κατά 
αυτόχθονο; τή; μητροπόλεως, έτελείωσε, κύριε 
Οΰΐλδερ- ό Βασιλεύς εσπρωξεν είς τό έγκλημα πι- 
ζ·όν ύπήκοον καί ϊσως έμετανόησε διά τούτα. — 
Αλ.λ’ άλλοτε σοί λέγω περισσότερα. Καλήν νύκτα.

‘Ο ούΐλδερ είδε τόν πλοίαρχόν του καταβάντα 
τήν κλίμακα τοΰ θαλάμου. Μείνας δέ μόνος άφέθη 
εί; τού; διαλογισμού; τούς βαρύνοντας τό πνεύμα 
καί τήν καρδίαν του,

Κίγά.Ιαιοτ ΚΒ'.

Οί πλεΐστοι τών ναυτών τοΰ Δελφίνος έκοιμώντο 
ήδη· άλλ’ εί; τόν θάλαμον τοΰ πλοίου, τόν όποιαν 
δ πλοίαρχο; είχε παραχωρήσει είς τήν κυρίαν Ούί- 
λην καί εί; τήν Γερτούδην, ακόμη ό ύπνο; δέν εί
χεν είσδύσει. Τήν άνήσυχον καί σκυθρωπήν ©υσιο- 
γνωμί ν τών γυναικών κατεδείκνυε τό ζωηρόν οώς 
τή; αργυρά; λυχνία; τής κοεμαμένης εί; τήν ορο
φήν τοΰ θαλάμου.

— Γερτρούδη, ελεγεν ή τροφός, άφροσύν-ν 
πράττομεν, κόρη μου, έάν ακόμη σ ωπήσω· αί σκη- 
ναΐ τή; οποίας σήμερον είδον μού διήγειραν είς τόν 
νοΰν τρομερά; ύπονοίας.

Αί παρειαί τή; νεανίδος ώχρίασαν καί οί οφθαλ
μοί αύτής έφάνησαν ζητοΰντε; έξήγησιν.

— Πρό πολλοΰ χρόνου συνο.κειώθην μέ τάς έ
ξεις τών πολεμικών πλοίων, είπεν ή παιδαγωγός, 
ποτέ δμως δέν είδα πλοΐον κυβερνώμενον τοιουτο
τρόπως. Πρέπει νά λαλήσω καί νά φωτίσω τήν ά- 

ίθωότητά σου. Πολλά; ύπονοίας συνέλαβον κατά 
τοΰ πλοίου τούτου και καθ’ δλων τών έν αύτώ.

— Καθ’ όλων ς
— Νκί, καθ’ δλων.
— Πιθανόν νά ύπάρχωσιν είς βασιλικόν πλοΐον 

καί άνθρωποι άζιοκατάκριτοι, άλλ’ ήμεϊ; εϊμεθα 
ύπεράνω τών άταξιών των διότι έκτος τή; έπι- 
πλήξεως, φοβούνται προσέτι καί τήν τιμωρίαν.

— Πολύ φοβούμαι όμως, άπεκρίθη ή πρεσβύτις, 
δτι οί ναύται τοΰ πλοίου τουτου δεν εχουσιν άλλον 
νόμον παρά τήν θέλησίν των.

— Αλλά τότε είναι λοιπόν πειραται ρ
— Πολύ τό φοβούμαι.
— Πειραται ·, πώς 1 ολοι;
— Ναί· δλοι ! ’Αφοϋ εΐς καί μόνο; μεταξύ αύτών 

εύρεθή ένοχος, οί άλλοι δλοι φυσικώ; είναι συνένο
χοί του.

— ’Αλλά, κυρία, άπεκρίθη ή Γερτροόδη, ήξεύ- 
ρεις δτι είς τούλάχιστον είναι αθώος, διότι όμοΰ 
μέ ίμά; ήλθεν εί; τό πλοΐον καί είς περίστασι* 
μάλιστα τοιούτην ώστε άδύνατο* ήτο νά μάς ε’ξα- 
πατήση.

— ’Αγνοώ· πολλοί βαθμοί ούτιδανότητος καί ά- 
γενείας ύπάρχουσιν εί; τόν κόσμον έγώ φρονώ ότι, 
έάν εύθύτης ύπάρχη είς τό πλοΐον τούτο, αύτή δέν 
εκτείνεται πέραν τού θαλάμου τούτου.

Τής Γερτρούδης οί μέν οφθαλμοί έταπεινώθησαν, 
τά δέ χείλη έφριξα*. ’Ησθάνθη έν έαυτη άνεξήγη- 
τόν τινα συγκίνησή χαί ρίγος διέτρεξε το σώμα 
αύτής.

— Εγώ, κυρία, φρονώ, δτι μεγάλω; αδικείς 
τόν προστάτην μας, άπεκρίθη ταπεινοφώνως.

— Πιθανόν καί νά άπατώμαι, κόρη μου, άλλά
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τά πάντα πρέπει νά περιμένωμεν. Α ! στάσου ! δ 
μικρός υπηρέτης μας άναβαίνει τήν κλίμακα' άς τόν 
έξετάσωμεν έπιτηδείως καί ίσως άπό τούς λόγους 
του έξάξωμέν τι.

0 πρεσβύτις άνέλαβε τότε ήθος ήσυχον καί αμέ
ριμνου, καί άποταθεϊσα πρδς τόν κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν είσελθόντα παϊδα.

— Ροδερίκε, είπε διά φωνής γλυκείας καί μη
τρικής, οϊ οφθαλμοί σου φαίνονται βεβαρυμένοι, παι
δί μου’ ή υπηρεσία τοΰ πλοίου σοΰ είναι λοιπόν πολό 
κοπιαστική καί νέα ώστε άκόμη δέν έξοικειώθης μέ 
αύτήν j

—— Οχι δά, κυρία μου, άπεκρίθη τό παιδίον ή- 
σύχως, άπ’ έναντίας τόσον τήν συνείθισα, ώστε 
ποτέ δέν κοίμώμαι πρίν τής ώρας τής φυλακής μου.

— Είς τήν ήλικίαν σου δμως καλήτερα μαθη'- 
ματα θά έλάμβανες άπό τήν μητέρα σου παρά άπό 
τόν ναύκληρον. Είσαι πολύ μικρός, Ροδερίκε ;

— Άν θεωρήσωμεν τήν ήλικίαν μου έπρεπε νά 
ήμαι φρονιμότερος και καλήτερος άφ’ δ,τι είμαι, 
άπεκρίθη μελαγχολικώς δ νέος' διότι μετά ένα μή- . 
να κλείω τά δέκα εννέα και έμβαίνω είς τά είκοσι . 
3> 
ετη.

— Είκοσι έτη ! καλέ άστεΐεύεσαι διά τήν περε- 
έργειάν μου, έπανε'λαβεν ή τροφός· είναι άδύνατον 
νά ήσαι είκοσι έτών.

— Είκοσι είπα λοιπόν κυρία ; ’Εάν έλεγα δε
καπέντε, θά ήμουν πλησιέστερον είς τήν άλήθειαν.

— Α ! τώρα, μάλιστα, τό πιστεύω' καί πόσον 
καιρόν έχεις είς τήν θάλασσαν ;

— Δύο έτη, κυρία· άλλά πότε μέν νομίζω δτι 
είναι δέκα έτη, πότε δέ δτι άπέρασαν ώς μία μόνη 
ήμερα.

— Είσαι ρωμαντικός, φίλε μου· και δ πόλεμος 
σοΰ άρέσκει;

— 0 πόλεμος, κυρία ;
— Β-βαια· δέν άκολουθεΐς τάχα τό στρατιωτι

κόν στάδιο», άφοΰ ΰπηρετεϊς είς πλοϊον κατεσκευα- 
σμένον επίτηδες διά τάς μάχας:

— Ω ! βέβαια, κυρία, βεβαιότατα.
— Καί πρέπει μάλιστα νά έγνώρισες καί τόν πό- 

μεμον μέ δλα του τά δεινά. Υπηρέτησες είς άλλο 
πλοϊον προτήτερα ·,

— Ποτέ.
— Τό πλήρωμα λαμβάνει συχνά μερίδιον άπό 

τά λάφυρα ;
— Καί άφθονον μάλιστα.
— Τότε πρέπει νά άγαπάς τό πλοϊον καί τόν 

πλοίαρχόν σου' οί ναΰται ύπακούουν πάντοτε 
πείθονται είς τόν πλοίαρχόν των, δστις ενίοτε τούς 
άφίνει ελευθέρους;

— Ναί, κυρία, πάντοτε' υπάρχουν μάλιστα εις 
τό πλοϊον άνθρωποι, οί δποϊοι είναι τυφλώς άφω- 
σιωμένοι είς αύτόν.

— Καί τά μερίδιά σου τί τά κάμνεις; έχεις μη
τέρα, συγγενείς, νά τά στέλλας ·,

— Έγώ} κυρία; έφώνησεν δ παϊς πτοηθείς καί

ι προσβλέψας αύτήν διά βλέμματος άποπεπλανη- 
ι μενού.
’ — Ελα, Ροδερίκε, έξηκολούθησεν ή κυρία Ούΐλη,

διηγήσου μου την ζωήν σου' τήν ευρίσκεις ευτυχή;
— Εύτυχή, κυρία; τήν ευρίσκω πολύ λυπηράν.
— Παράδοξον! οί παϊδες οί δμοιοί σου είναι συ

νήθως οί φαιδρότεροι άνθρωποι τοΰ κόσμου. 0 πλοί
αρχός σου μήπως σέ μεταχειρίζεται σκληρώς;

— Οχι, κυρία, ή πρδς έμέ άγαθότης του είναι 
μεγάλη.

— Τόσω καλήτερα, χαίρω, ‘Ροδερίκε' καί όταν 
εΐσθε προσωρμισμένοι είς κανένα λιμένα, σέ άφίνει 
νά ε’κβαίνης εις τήν ξηράν καί νά διασκεδάζης ;

— ’Εάν είς τό πλοϊον είχα κανένα φίλον, ποτέ 
δέν ήθελα επιθυμήσει τήν ξηράν.

— Δεν έχεις λοιπόν φίλους ; ό Κ. Ούΐλδεο δέν 
είναι φίλος σου ;

— Μόλις τόν γνωρίζω' εις Νευπόρ τδν είδα 
κατά πρώτην φοράν' τοϋ υπήγα τήν διαταγήν νά 
λάβη τήν πλοιαρχίαν τοϋ εμπορικού έκείνου πλοίου 
τής Βριστόλης, καί είς τό πλοίον μας μόνον τήν προ
τεραίαν τόν είδα.

— Βλέπω ότι είναι νεοσύλλεκτος' υποθέτω δμως 
■ δτι δ πλοίαρχός σας θά ένόησεν άπό πρότερον τήν 
1 άξίαν του.

— Φανερόν είναι' άλλ’ ούδείς τολμά νά έρω- 
τήσρ τόν πλοίαρχον περί τής διαγωγής του· καί 
έγώ ό ίδιος είμαι ήναγκασμένος νά μένω πάντοτε 
άφωνος.

—Σύ δ ίδιος! άνέκραξεν ή κυρία Ούΐλη λησμονή- 
σασα τήν άφροντησίαν τήν δποίαν έως τότε ύπεκρί- 
νετο· άλλ’ ή εκπλτξίς της δέν παρετηρήθη ύπό 
τοϋ παιδός' διότι βυθισμένος εις βαθεϊς διαλογι
σμούς έφαίνετο ξένος πρός τά περί αύτόν συμβαί- 
νοντα.

— Τί φρονείς, Ροδερίκε ; έξηκολούθησεν ή παι
δαγωγός, πιστεύεις δτι ό πλοίαρχος δέν θά μάς 
άποκριθή έάν τόν έρωτήσωμεν ;

0 παϊς διεταοάχθη καί ήτένισε τούς λάμποντας 
οφθαλμούς του έπί τήν Γερτρούδην.

— ή κυρία αύτή είναι σπανίας ώραιόττ,τος, άπε
κρίθη θλιβερώς, δέν πρέπει δμως καί νά έχτρ πε- 
ποίθησιν εντελή είς τήν επιρροήν της' ούδεμία γυνή 
δύναται νά μαλάξη τόν χαρακτήρα τοϋ πλοιάρχου.

■— Είναι λοιπόν τόσον σκληροκάρδιος, ώστε νά 
μή άποκριθή είς έρώτησιν γενομένην πρός αύτόν 
ύπό τοσοΰτον άξιαγαπήτου κόρης ;

— Ακούσατε, κυρία, άπεκρίθη δ παϊς μετά θεο- 
τητος αξιοσημείωτου καί φωνής γλυκείας καί θρη
νώδους. Κατά τά δύο τελευταία τής ζωής μου έτη 
είδον πράγματα τά δποϊα άλλοι άνθρωποι διπλά
σιάς ηλικίας από έμέ δέν είδον. ‘Η θέσις τής 
άθωότητος καί τής καλλονής δέν είναι έδώ' φύγετε, 
ώ! άφη'σετε τό πλοϊον τοΰτο, έστω και αν πρό- 
κηται νά φύγητε καθώς ήλθετε, χωρίς νά έχητε 
ποΰ τήν κεφαλήν κλίναι.

— ’Αλλ’ ίσως είναι πάρωρα πλέον νά έκπλη- 
ρώσωμεν συμβουλήν τοιαύτην, άπεκρίθη ή παιδα-

καί

— Ωστε λοιπόν δ,τι καί άν λέγ^ς είσαι εύτυ· 
χής, έπανέλαβεν ή τροφός. ‘Η αφθονία δύναται νά 
σέ άποζημιώση διά τινα ψυχρά βλέμματα.

— Ποτέ, άπεκρίθη δ παϊς ένθέρμως· έάν μοΰ 
προσέφερον τό πλοϊον τοΰτο γεμάτον χρυσίον, δλα 
θά τά παρήτουν δεά νά απολαύσω έν βλέμμα γλυ· 
κύ τοϋ πλοιάρχου.

‘Η παιδαγωγός έμεινεν άποροΰσα. Οί λόγοι καί 
ή ζεσις μεθ ής δ άνήλικος έλάλει συνέχεον πάσας 
αύτής τάς ιδέας. ’Ηγέρθη καί είς τό φώς τής λυ· 
χνίας είδε δάκρυα τρέμοντα είς τάς μακράς βλεφα
ρίδας τοϋ νέου ναύτου καί κυλιόμενα είς τάς πα
ρειάς του, αϊτινες, xairot όλίγον μαΰραι έκ τοϋ ή- 
λίου, ε’καλύπτοντο ύπό ζωηροτάτου ε’ρυθύματος' πα
ρετήρησε δέ δτι οί χαρακτήρες τοϋ ‘Ροδιρίκου ήσαν 
λεπτοφυείς καί ωραίοι, οί δέ πόδες του τόσον μι
κροί ώστε έφαίνοντο δτι μόλις ήδύναντο νά τόν βα- 
στάσωσεν. ‘Η πρεσβύτις άπό γλυκείας φυσιογνω
μίας άνέλαβεν ήθος ψυχρό τητος καί άποταθεϊσα διά 
φωνής αύστηράς.—Τέκνον, είπεν, έχεις μητέρα ;

— Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη ό παϊς πνιγόμενος ύπό 
τών λυγμών.

— Άρχει έως έδώ· άλλοτε θά όμιλήσωμεν διε- 
ξοδικώτερον. Άπό τώρα δέ καί εϊς τδ εξής τήν υ
πηρεσίαν τοϋ θαλάμου θά τήν έκπληροϊ ή Κασσάν
δρα, καί δταν μόνον έχω ανάγκην σου θά κτυπώ είς 
τό κρόταλον.

Τοϋ ‘Ροδερίκου ή κεφαλή έκλινεν έπί τοΰ στή
θους του· άποσυρθέντος δέ αύτοϋ ή τροφός έσφιζεν 
έπί τοΰ στήθους της τήν έκ τής παραδόξου ταύτης 
συνδιαλέξεως πτοηθεϊσαν Γερτρούδην, Άλλά πρίν 
έτι λάβωσι καιρόν νά διακοινώσωσι πρός άλλήλας 
τάς ιδέας των κτύπημα ήκούσθη έλαφρόν είς τήν 
θύραν καί είσήλθεν ό ’Ερυθρός Πειρατής.

(Ακολουθεί.)

ΠΕΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΜ.
-eee@»-

(Συνέχεια, δρα Φυλλ. 71.)

Οί Σάμιοι παιδιόθεν έδιδάσκοντο καί τήν αλιευ
τικήν καί άπέκτησαν είς τήν τέχνην ταύτην μεγά
λην πείραν καί μάθησίν' ή αλιευτική αύτών έγίνετο 
ποικιλοτρόπως, οί μέν συνελάμβανον τούς ίχθύας 
Μ άρμίδιον, δηλαδή μέ μεγάλον τινά κάλαμον εϊς 
τήν άκραν τοϋ δποίου έξαρτάτο σπαρτίον τρίχινον 
καθωπλισμένον δι’ άψκύστρου είς 8 έθετον τό δέλεαρ' 
άλλοι τά έκτύπων έπιτηδείως μέ δόρατα τά όποια 
είχον δύο ή καί π«ρισσοτέρας αίχμάς καί ώνομάζοντο 
τρίαιναι καί άλλοι τά έσαγήνευον μέ διάφορα ήδη 
δικτύων έξ ών τινά μέν ησαν ήσφαλισμένα μέ τμή
ματα μολύβδου, τά όποια έβυθίζοντο είς τόν πυθ - 
μένα τής θαλάσσης, άλλα μέ τμήματα φελλού τά 
όποια έκράτουν αίωρημένα είς τήν ε’πιφάνεΛν. ‘Η 
αλιευτική τών θύννων ήτις διατηρείται μέχρι σή-

γωγός ρίψασα βλέμμα συνεννοήσεως έπί τήν έκπε- 
πληγμένην καί άφωνον Γερτρούδην' άλλά, ‘Ροδερί
κε, έξήγησέ μου, σέ παρακαλώ θερμώς, τήν φύσιν 
τοΰ παραδόξου τούτου πλοίου' ή θέσις είς τήν δ
ποίαν εύρίσκεσαι δέν φαίνεται άρμόζουσα είς σέ.

Ο παϊς έσεισε τήν κεφαλήν, έταπείνωσε τό βλέμ
μα, άλλ’ ούδέν άπεκρίθη·

— Πόθεν, ή σημαία τήν δποίαν σήμερον φέρει ό 
Δελφϊν είναι διάφορος τής σημαίας τήν όποίαν χθές 
έφερε; Διατί καθεκάστην σχεδόν ύψόνεε νέας ση
μαίας διαφόρους εκείνων τάς δποίας έφερεν είς Νευ
πόρ προσωρμισμένος ;

0 παϊς άπεκρίθη διά μειδιάματος πικροϋ καί 
μελαγχολικοϋ.

— Δύσκολον είναι, είπε, νά γνωρίση τις τήν 
καρδίαν τοΰ διατάσσοντος τάς μεταλλαγάς ταύτας. 
Εάν μόναι αί σημαϊαι ήλλασαν είς τό πλοϊον, τοΰ
το τίποτε δέν ήτο, θά ήμεθα άκόμη εύτυχεϊς.

— Λοιπόν δέν είσαι εύτυχής, ‘Ροδερίκε; εξη
γήσου μου' θέλεις νά μεσολαβήσω ύπερ σοΰ είς τόν 
πλοίαρχον Εϊδέγερ καί νά επιτύχω τήν άπόλυσίν σου ·,

—Μοΰ είνατ άδύνατον νάύπηρετήσω άλλον κανένα.
— Πώς λοιπόν ! ένώ παραπονεϊσαι αγαπάς τάς 

άλύσεις σου ;
— ’Εγώ δέν παραπονοΰμαι.
Η παιδαγωγός προσέβλεψεν αυτόν κατά πρόσωπον 

καί προσέθετο.
— Είς τό πλοϊον συμβαίνουσι συχνάκις στάσεις 

τοϋ πληρώματος ώς ή σημερινή ;
— όχι. άλλ’ άπό τούς ναύτας τίποτε δέν έχετε 

νά φοβήσθε’ έκεϊνος δστις τούς διοικεί ήξεύρει καί 
νά τούς περιορίζει είς τά χρέη των.

— Είναι δέ στρατολογημένοι κατά διαταγήν 
τοΰ βασιλέως;

— Βεβαίως' δ μή έχων άλλον ΐσον του είναι 
βασιλεύς.

— Καί δμως έ τόλμησαν νά απειλήσω σι τήν 
ζωήν τοϋ Κ. Ούΐλδερ. Είς ναύτας βασελικοΰ πλοίου 
απαντάται τοιαύτη αύθάδεια ;

0 παϊς ούδέν άπεκρίθη, άλλά τό βλέμμα αύτοϋ 
έπεκύρωσε τάς περί χαρακτήρος τοΰ Δελφίνος υπό
νοιας τής πρεσβύτιδος.

— Φρονείς λοιπόν, ‘Ροδερίκε, προσέθηκεν, δτι ό 
Πει . . . δηλαδή δ πλοίαρχος Εϊδεγερ θά μάς ά- 
φήση νά άποβιβασθώμεν είς τόν πρώτον λιμένα τόν 
όποιον άπαντήσωμεν ;

— Λιμένας άφοΰ ήλθετε είς τό πλοϊον εως τώ
ρα έπεράσαμεν πολλούς.

— Ναί, άλλ’ αύτοί ήσαν πολύ μακράν άπό τό 
μέρος δπου διευθυνόμεθα, καί έπειτα τό πλοϊον δέν 
ήδύνατο νά είσέλθη είς αύτούς άνευ κινδύνου.

— ’Ολίγοι λιμένες είναι είς αύτό ανοικτοί.
— Εστω, άλλ’ έάν εύρεθή είς, φρονείς δτι θά μάς 

άφήση νά άποβιβασθώμεν; Εχομεν αρκετόν χρυσίον 
διά νά τδν άνταμείψωμεν διά τάς περιποιήσεις του.

— ’Εκείνος όλίγον φροντίζει περί τοΰ χρυσίου' 
εάν ποτέ τύχη, νά τοΰ ζητήσω, μοΰ δίδει φούκταις 
γεμάτας.

Ευτέρπη τόμ. Η φυλλ. 72.
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μερον διά τινων υπεξαιρέσεων ήτο πολύ ζωηρά κα'ι 
εύχάριστος καί ό παΐ; ό δεικνύων έπιτηδειότητα 
μεγαλητέραν Εστεφανοϋτο. Εξήπλωνον εί; τό μέρος 
τοΰ παιαλίου δίκτυον μακρότατον και εύρυχωρό- 
τατον, είς τών άλιέων καθήμενος επί πέτρας τινός 
παρά τόν αίγιαλόν είχε τούς οφθαλμού; προσηλω
μένους είς τά κύματα τά όποια -ήσαν σχεδόν δια
φανή, άμα δέ έβλεπε τήν πληθύν τών θύνων νά πε
ριοδεύω τό παράλιον περιέμενε μέ παλμού; ίνα πλη- 
σιάση εις τδ δίκτυον δπου είσήρχετο άμερίμνως διά 
τίνος ανοίγματος έπί τούτω οίκονομηθέντος, άμα 
δέ είσήρχετο ειδοποιούντο πάραυτα οί σύντροφοί του 
οίτινες διηρούντο πάραυτα είς δύο συνοδία; καί 
δταν οί μέν έσυρον τό δίκτυον άλλοι έκτύπων τό 
ύδωρ μέ τά κωπία διά νά έμποδίζωσι τούς αιχμα
λώτου; άπό την φυγήν- ή λεία ήτο πάντοτε επι
κερδή;.

Κατηγοροϋνται οί Σάμιοι δτι μ' δλην τήν ίσχύν 
των καί δύναμιν μ’ δλα τά πλούτη των μ’ δλην 
τήν εύγενή ανατροφήν των, δέν ήδυνήθησαν ν’ ά- 
ποφύγωσι τήν τρυφυλότητα καί τήν μαλθακότητα.

Περί τής Σαμίων τρυφής (λέγει ό ’ Αθηναίος) Δοΰ· 
pt; ίστορών παρατίθεται Απίου ποιήματα λέγοντο; 
δτι έφόρουν χλιδώνας περί τοϊς βραχ^οσι καί τήν 
εορτήν άγοντες τών ήρίων Εβάδιζον κατεκτενισμέ- 
vot τάς κύμα; επί τό μετάφρενον καί τού; ώμους- 
τό δέ νόμιμον τούτο μαρτυρεΐσθαι καί υπό παροι
μίας τής δε βαδίζειν ήρέμα έμπεπλεγμένον, Εστι 
δέ τά τοΰ Ασίου έπη ούτως έχοντα.

Οί δ’ ούτως φοίτεσκον, δπως πλοκάμου; κτενίσαιντο. 
Είς 'Ήρας τέμενος, πεπυκασμένοι εΐμασι καλοί;. 
Χιονέοισι χιτώσι πέδον χθονδς εύρέσι είχον 
Χρυσειαι οε κορυμβοι έπ* αυτών, τέττιγε; ώς 
Χαΐται δ’ ήωρεΐται άνέμφ χρυσέοι; έπί δεσμοί;- 
Δανδάλεσι δέ χλιδώνε; άρ’ άμφϊ βραχίοσιν ήσαν 
. . . τες ύπασπίδ.ον πολεμιστήν.
‘Ηρακλείδης δέ ό Ποντικό; έν τή περί ηδονής 

Σαμίους φησί, καθ’ υπερβολήν τρυφήσαντας, διά 
τήν πρός άλλήλους μικρολογίαν, ώσπερ Συβαρίται, 
τήν πόλιν άπολέσαι. »

Διεφθάρησαν λοιπόν οί Σάμιοι διά τήν υπερβο
λικήν χρήσιν τής τρυφής καί τής μαλθακότατο; ώ; 
δνεφθάρησαν καί δσα άλλα έθνη ήθέλησαν νά μιμη 
θώσιν αύτούς καί ώ; διαφθαρήσονται καί δσα προ- 
τίθενται νά έναγκαλισθώσι τά έπώλεθρα ταύτα 
ελαττώματα τής άπωλείας τών κοινωνιών. Ας προ- 
σέχωμεν λοιπόν καί ήμεΐς οί Ελληνες ήδη δτε άνε- 
γεννήθημεν ϊνα μή ύποπέσωμεν είς τήν ύπερβάλ- 
λουσαν τρυφήν, ήτις μόνη καί σώμα καί νούν δύνα- 
ται νά εξαφανίση, έχοντες ύτ’ οψιν τούς Συβαρί- 
τας Τριβαλλούς καί ’Ασσυρίους, τόν Ναβουχοδονό- 
σωρα καί τόν πλούσιον εκείνον τοΰ Εύαγγελίου δς- 
τες άφ’ ού έπλήρωσε τάς άποθήκας του όλων τών 
γήινων αγαθών είπε τή ψυχή αύτοΰ, φάγε, πίε, 
εύφραίνου, χωρίς νά συλλογισθή ό δείλαιος δτι ή 
τροφή τοΰ αληθούς ανθρώπου είναι ή αρετή καί τά 
χρηστά ήθη, δτι ή ζωή του είναι προσωρινή καί 
μάταιος. —ι

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Τί!\ ΑΕΣΒΙΠΙ

£Η Λέσβος είναι νήσο; μεγάλη καί πλουσία, βρί- 
θουσα άπό δλα τά καρποφόρα δένδρα τά όποια ή 
ανθρώπινος Επιτηδειότης δύναται νά εκτείνη καί 
καλλύνη. Παλαιόθεν Επαινείτο διά τάς πολλά; αυ
τή; αμπέλους, αίτινε; έξήγαγον οίνον τεχνικόν έκ 
τών καλλ^στων τής έλλάδος διά τούτο έλεγε καί ό 
Κλέαρχος.

— Αεσβίου πώματος
Ούκ έστιν άλλο; οίνος ήδίων ποιεϊν, 

διά τδ έλαιόν της διά τούς δημητριακούς αύτής 
καρπούς, διά τά θερμά τη; λουτρά, διά τούς πο
λυτίμους λίθου; τούς όποιου; έξέβαλεν, διά τήν ω
ραιότητα τών πόλεών της κα'ι διά τό έκτεταμένον 
της έμπόριον.

Παλαίτατα ή νήσο; αύτη ώνομάζετο Ισσα, πρώ
τον δέ έκατοικήθη άπό τούς Πελασγούς όδηγηθέν- 
τας έκεΐσε υπό τοΰ Ξάνθου τοΰ Τριόπου δστις ώ- 
νόμασεν αύτήν Π-ιλασγίαν, έπειδή δέ ή νήσο; αυτή 
ακολούθως έρημώθη άπό έπομβρίαν καί έκατοικήθη 
άπό τούς έν Ώλένω Αχαιούς, άρχηγούντο; αυτών 
τοΰ Μοκαρέως τοΰ οποίου τήν θυγατέρα Μηθυμναν 
έγημεν ό Αέσβο; τοΰ Λαπίθου, ώνομάσθη Λέσβος 
καί οί κάτοικοι Αεσβιοι.

Οί Αέσβιοι υπήρξαν λαός άνδρεϊος καί φιλοπόλε- 
μοςρ τοσαύτην δέ κλίσιν είχαν είς τά γράμματα 
ώστε κατά τον Αίλιανόν* α κείκα τής θαλάσσης ήρ- 
ξαν οί Μιτυληναΐοι τοΐς ΰφισταμένοι; τών συμμά
χων τιμωρίαν έκείνην άπήρτησαν, γράμματα μή 
μανθάνειν τούς παΐδας αυτών μηδέ Μουσικήν διδά- 
σκεσθαι πασών κολάσεων ήγησάμενοι βαρυτάτην εί
ναι ταύτην έν άμαθία καί άμουσία καταβιώναι. »

ή άνατροφή τής νεολαίας ήτο τά μάλιστα έλευ- 
θέριος άρχίζουσα είς τά; οικίας τών πολιτών καί 
τελευτώσα είς τά δημόσια καταστήματα, ή Μου
σική καί ή ποίησις ήσαν τά συγκινοΰντα τήν νεο
λαίαν, τοσαότας δέ προόδου; έδειξαν εις την Λέ
σβον, ώστε άν καί Ενταύθα ώμίλουν διάλεκτον, ούχί 
τόσον καθαρά ώ; είς τάς Αθήνας, ολοι δμως άνε- 
ξαιρέτω; οί Ελληνες ελεγον, δτι είς τάς κηδείας τών 
Αεσβίων άντελάλει ό άήρ άπό τού; θρήνους τών 
μαυροφορεμένων Μουσών καί δτι είς τά συμπόσια 
καί εί; τούς δημοσίους αγώνας παρευρίσκοντο ό ά- 
πόλλων καί αί Μοϋσαι προεδρεύουσαι. Τά διδακτή
ρια τή; Μουσικής καί τής ποιήσεως είχον συστηθίί 
ένταΰθα άπό παρεληλυθότας αιώνας, πριν τής έ- 
ξευγενίσεως τοΰ Ελληνικού λαού. Αί παραδόσεις 
τών Ελλήνων μάς λέγουν τήν Ιστορίαν τού λαοΰ 
τούτου, τήν ιδιότητα τών παθών του καί είς τούς 
μύθους τά χαρίσματα τοΰ πνεύματός του. όταν ο 
όρφεύς τοΰ όποίου τά μέλη είργάζοντο τόσα τέρα
τα, κατετμήθη άπό τάς Μαινάδας ή κεφαλή κα'ι 
ή λύρα του Ερρίφθησαν εί; τόν Εμβρον τής Θράκης 
ποταμόν καί μετηνέχθησαν άπό τά κύματα τής θα
λάσσης είς τά παράλια τή; Μεθύμντς, πόλεως τής

Λέσβου* ‘Η κεφαλή αυτή τοΰ ’Ορφέως άμα (πλη
σίασε τήν νήσον, Εξήγαγεν ήχου; θελκτικούς, συνο- 
δευμένους μέ τούς τόνους τής λύρας, τής οποίας τάς 
χορδάς Εκίνει ό άνεμος. Οί Μεθυμναΐοι Ενθουσια- 
σθέντες έκ τή; Μουσικής άρμονίας, έλαβον τήν κε 
φαλήν καί τήν λύραν καί έκείνην μέν μετά σεβα
σμού καί λιτανεία; ενταφίασαν παρά τήν πόλιν των, 
ένθα ώκοδομήσαντο καί ναόν περικαλλή είς 8ν κατ’ 
έτος έποίουν διαφόρου; άγώνας τής Μουσικής καί 
τής ποιήσεως, ταύτην δέ (κρέμασαν εί; τόν ναόν τοΰ 
Απόλλωνος καί δ Θεός διά νά τούς άνταμείψη Ε- 
νέπνευσεν αύτοΐς τήν Επιθυμίαν τής Μουσικής καί 
ηΰδόκηοε νά γεννηθώσι παρ’ αύτοΐς πλήθος σοφών, 
ώ; οί Περίκλειτος, Εΐριν-.α, Δαμοφίλη Ματρικέτας 
Ελλάνικος, Φερεκύδης, Λέσχης, Φρύνης, έρμεΐας, 
Αγήνωρ, Ερμαχος, κα'ι πρό πάντων οί Αρείων, 
Σαπφώ, Αλκαίος, Τέρπανδρος καί Πιττακός, έξ ών 
ό μέν Αρείων ζών πρό Επτακοσίων Ετών ώς έγγιστα 
πριν τή; Χριστού γεννήσεως, άφησε συλλογήν τινά 
ποιήσεων τάς όποιας έψαλλε μέ τίν λύραν του, ώς 
Είώθασι τότε δλοι οί ποιηταί, Επενόησε δέ ή ετελειο- 
ποίησε τού; διθυράμβους, είδο; τι ποιήσεως, τού; 
όποίου; συνήψε μέ χορού; κυκλικούς, χρήσι; ήτις έ- 
μεγαλύνθη διά τών πολυπληθών μαθητών του καί 
ήτις διεφυλάχθη καί μεταγενεστέρως. 0 Περίανδρο; 
τή; Κορίνθου τόν εφερεν είς Κόρινθον, έκεΐθεν δέ 
άπήλθεν είς Σικελίαν δπου έλαβε τό βραβεΐον εί; 
άμιλλαν τινά Μουσικής. Μετά ταύτα Επειδή είσήλ- 
θεν είς Κορινθιακόν τι πλοΐον κατά τά Τάραντα διά 
νά Επανέλθη είς Κόρινθον καί οί ναϋται άπεφάσι- 
σαν νά τόν ρίψωσιν είς τήν θάλασσαν, διά ν’ άρπά- 
σωσι τήν π'ριουσίαν του, μόνος έπεσεν είς αότήν, 
άφοΰ ματαίως (δοκίμασε νά τούς κίνηση είς συμ
πάθειαν μέ τήν γλυκύτητα τής φωνής του, είς δέ 
Δελφίν συμπαθητικώτερος άπό αύτούς, τόν μετέφε
ρε λέγουσιν είς τό ακρωτήριου τοΰ Ταινάρου. Τό έρ- 
γον τούτο βεβαιοΰται άπό τόν Αρίωνα εις τινα τών 
ύμνων του, καί διεφυλάχθη ώ; παράδοσι; άπό τού; 
Λεσβίου; έπεκυροΰτο δέ καί εί; Κόρινθον, διότι μα- 
θών τούτο ό Περίανδρος Εφόνευσε τού; πρωτουργούς 
ναύτας, είς δετό Ταίναρου Επί θέσεως τίνος έλικώ- 
νος Ονομαζόμενης και αλλαχού, Εσώζοντο μεταγενε- 
στερως ανδριάντες τοΰ ποιοιτοϋ τούτου, βασιζόμενοι 
επι Δελφίνων. Πολλοί ίσως θεωρήσωσι τήν παρά- 
όοσιν ταύτην ώς μυθολογίαν καί δμως καί αύτάς 
ό Αρίων ώ; Είρηται και ό Αίλιανός καί ό Πλίνιο; 
και ό Αριστοτέλης καί δ Παυσανίας, λέγουσιν δτι οί 
Δελφίνε; άγαπούν ούχί μόνον τήν Μουσικήν εί; τήν 
όποιαν τέρπονται μεγάλως, άλλ’ δτι είναι καί Επι
δεκτικοί εύγνωμοσύνη; καί φιλάνθρωποι. ‘Η Σαπφώ 
ή έράσμιο; αύτη φίλη τοΰ ’Αλκαίου ήτις Εκάλλυνε 
καί τήν ποίησιν καί τήν Μουσικήν, ΰπήρξεν αισθη
τική εί; βαθμόν ύπέρτατον καί ένεκα τοΰ πάθους 
τουτου Εγένετο καί εί; άκρον δυστυχής. Συνέγρα- 
ψεν υμνου;, Ελεγεία, ώδάς καί άλλα πολλά συγ
γράμματα τά όποια δ χρόνος κατηνάλωσε καί τά 
όποια άπεθανάτισαν καί αυτήν καί τήν πατρίδα της 
καί άπερ ή νεολαία τής Λέσβου Εμάνθανεν Εχ στή

θους μαθητευομένη. Είναι βέβαιον δτι πολλαί γυ
ναίκες τή; Ελλάδος ε’γυμνάζοντο είς τήν ποίησιν 
καί τήν Μουσικήν, άλλ’ ούδεμία ήδυνήθη νά Φθάση 
τήν Σαπφώ καί μεταξύ δέ τών άλλων ποιητών τοΰ 
άνδρικοΰ γένους, όλιγώτατοι δύνανται νά ύπερβώ- 
σιν αύτήν, διά τούτο κα'ι δ Πλάτων ώνόμασεν αυτήν 
δεκάτην Μούσαν.

» Εννέα τάς Μούσας φασίν τινές ώς όλιγώοως ή- 
νίδε καί Σαπφώ Λεσβόθεν ή δεκάτη ! Οποία προσο
χή εΐ; τήν Εκλογήν τών υποθέσεων καί τών λέξεων I 
Περιέγραψε παν δτι ή φύσις προσφέρει περίχαρέ- 
στερον μέ τά προσφορότερα χρώματα καί αΰτών 
τών χρωμάτων των ζωηρότατα, έγνώριζε δέ τόσον 
νά ποικίλη τήν φύσιν κατά τήν χρείαν ώστε έξήρ- 
χετο έξ αυτών πάντοτε Εξαίσιος μίξις σκιών καί 
φώτων, ό χαρακτήρ αύτής λάμπει μέχρι τοΰ μη
χανισμού τοΰ υφου; της, Εκεϊ διά τής εμπειρίας 
της ήτις δέν άπαυδίζει Εκ τοΰ κόπου απομακρύνε
ται άτό Εργώδεις ώθισμούς καί άπαλλαττωμένη άπό 
σφοδράς προσβολάς μεταξύ τών ςοιγίίων τής γλώτ- 
της, δέν άφίησιν είς τού; κριτικούς μέσα διά νά 
τεχνολογήσωσι τά ποιήματα της. Η εξαίσιος αύτη 
αρμονία κατέστησε τού; στίχους τών περισσοτέρων 
αύτής συγγραμμάτων νά ρέωσι μέ περισσοτέραν χά- 
ριν παρά οί τού ’Ανακρέοντο; καί Σιμωνίδου. ’Αλλά 
μέ πόσην δύναμιν άγχινοίας μα; σύρει δταν περι
γραφή τά θέλγητρα, τά; Εσωτερικά; ταραχάς καί 
τήν μέθην τού έρωτος! όποϊαι εικόνες μαγευτικαί, 
όποΐαι θερμότητες φαντασίας, ένθου; ώς ή Πυθία ή 
Ενεργούσα κατά θέλησιν τοΰ Θεοϋ, Εκχέει επί τοΰ 
χάρτου φράσεις φλογοειδεϊς. Τά διανοήματα της 
πίπτουσιν είς αύτόν ώ; όρμητική τις χάλαζα ή ώς 
πυρίνη βροχή, τρέχουσα νά κατακαύση τό παν, δλα 
τά συμπτώματα τού Ερωτικού πάθους έμψυχόνονται 
καί προσωποποιούνται διά νά διεγείρωσι τάς σφο- 
δροτέρας άλλοιώσεις είς τάς ψυχάς μας. "Εξαλλος 
άπό απελπισίαν έρωτος καί τρέμουσα Εκ τοΰ πά
θους ώ; μαινάς ψάλλει τούς Εξής παθητικού; ςίχους.

Φοίνεταί μοι κείνο; ίσο; βεοΐσιν 
“Εμμεν’ ώνήρ, δστι; άντίον τοι 
‘Ιζάνει, καί πλασίον άδύ φωνεύσα; δπακούει. 
Καί γελώσας ίμερόεν τό μοι μάν 
Καρδίαν Εν στήΟεσιν έπτόασεν, 
‘Ω; ί’δον σ* ώ; βρόχνον- Εμοί γάρ αύδάς 
Ουδεν εθ’ ή'κει.
’Αλλά καμμεν γλώσσ’ εαγ’ αν δί λεπτόν. 
Αότίκα χρώ πυρ ύπο δε δρόμακεν 
‘Οππάνεσσιν δ’ ofev ώρημι βομ&ΰ- 

σιν δ’ άκοαίμοι.
Καδδ ΐδρώ; ψυχρό; χέεται, τρόμος δε 
Πάσαν άγρει χλωροτέρη δε ποιας 
Έμμι, τεβνάκήν δ’ όλίγφ δέ οισα 

Φαίνομαι ά'πνου;.
Άλλά πάν τολματόν έπεί πένητα.

έλαβον έλεγεν είς κληρονομιάν τόν έρωτα τών 
ηδονών καί τής άρετης, άνευ αύτής τό μάλλον επι-
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κίνδυνόν εϊναΐ ό πλούτος καί ή ευδαιμονία συνίστα 
ται είς τήν έννωσιν άμφοτέρων. Τούτω τό πρόσωπόν 
μέν είναι λαμπρόν διά τήν μορφήν του, έκεΐνο δέ 
διά τάς άρετά; του. Τό μέν φαίνεται ώραϊον κατά 
πρώτην προσβολήν τό δέ καί είς τήν δευτέραν πο
σώς δέν παραχωρεί τα πρωτεία.»

Περί τών απαίδευτων γυναικών έλεγε· 

Κανθανοΐσα 8έ κεϊί' ούδέποκα μνημοσύνασέθεν 
“Ασσετ’ οόδε ποκ’είς ύστερον" ού γδρ πεδέχει; ροδών 
Των έν Πιερίας. ’Αλλ’ άφανής ζην άΐδα όρόμοις 
Φοιτάσεις, πεδ' αμαυρών νεκύων έκπεποταμένα.

£Π Σαπφώ μετά τόν θάνατον τοΰ Συζύγου της 
αφιέρωσε τόν περισσότερον χρόνον είς τάς φιλολογι
κά; σπουδάς τών δποίων τήν έφεσιν έπεχείρεσε νά 
έμπνευση καί είς τάς Λεσβίας γυναΐχας, διό έθυς·η- 
σε σχολεΐον γυναίκεΐον είς' τό όποιον έτρεχον αί μεν 
γυναίκες καί έξωθεν έτι διά νά διδαχθώσι τά υψη
λότερα μαθήματα, αί δέ παρθένοι καί νεάνιδες τάς 
άρχά; τής Μουσική; καί τή; ποιήσεως καί τής φι
λολογία; τεχνών τινών καί τά μυστήρια τοΰ έρω
τος καί τών δυνάμεών του μέ γλώσσαν θελκτικήν 
και αγαπητήν είς πάσας καί πάντοτε έμπνεομένην 
άπό τόν αληθή έρωτα· άλλ’ επειδή τά προτε ρήματά 
της ταΰτα έστάθησαν όργανα προσφυέστατα πρός 
διέγερσιν τοΰ μίσους δυνατών τινών Δεσποινών ακ
τίνες είχαν ταπεινωθή άπό τήν υπεροχήν της και 
τίνων μαθητριών άναιδών, αίτινες έφθόνησαν τήν δι
δάσκαλόν των δεύτε δέν ήδύνατο ν’έξισωθώσι μετ’ 
αύτή; ήναγκάσθη ν’ αναχώρηση εΐ; Σικελίαν όπου 
διά τών προτερημάτων της καί διδασκαλιών τοσοΰ- 
τον ειλκυσε τους Σικελούς, ώστε τής έστησαν αν
δριάντα, λαξευθέντα άπό τδν Σιλανίωνα διάσημον 
τής εποχή; του έρμογλύφον. ’Ηράσθη τόν φάωνα 
βστι; τήν έγκατέλειψεν, -έπί τοσοΰτον δέ ή φαντα
σία αύτής άνεπτερώθη άπδ τόν έρωτα τόν όποιον 
έζωγράφισεν είς τήν απελπισίαν τη; μέ τά έπαγω- 
γικότερπ θέλγητρα, ώστε άπελπισθεΐσα άπωλέσθη, 
ώς λέγεται εί; τά κύματα, είς βράχων τινα τής 
Αευκάδος. ό Θάνατό; τη; έγέννησε βαθεΐαν λύπην 
εί; τήν έλληνικήν κοινωνίαν καί οί μέν Λέσβιοι πρός 
τιμήν τη; έχάραξαν τήν εικόνα αύτή; εί; τά νομί
σματα των καί έσεβάσθησαν έ; αεί τήν μνήαην της, 
διατηρήσαντες τδ σχολεΐόν της μέ νέα; δίδασκα- 
λίσσα; καί ποιήσαντες φδήν τινά τήν όποιαν πρδς 
τιμήν της έψαλλον εις τά συμπόσια καί εϊ; τάς 
πονηγόρει; των, καί έν ή έφαίνετο ή διάσημος αυτή 
Αεσβία ώ; νά παραιτήται όλη εί; τήν έντύπωσιν 
τήν οποίαν τδ κάλλο; έζωγράφιζεν είς τήν καρ
διάν της.
"Ελθετε (ελεγον) πρδς τέ μένος γλαυκώπιδο; άγλαόν Ήρης 
Αεσβίδες, άβρα ποδών βήμαθ’ έλισσίμεναι 
’Ένθα καλόν στήσασθε Θεή χορόν. ”Τμμ· δ’άπάρξει 
Σαπφώ Χρυσείην (χερσιν) έχουσα λύρην. 
’Όλβιαι άρχηδμοΰ πολυγηΟέος" ή γλυκόν ΰμνον 
Είςαίειν αύτής δόξετε Καλλιόπης.

Ε^ωγραφείτο ώ; αδύνατο; τρέμουσα, χτυπημέ

νη ώς άπδ κεραυνόν, δστις τήν έφέρει τήν χρήσιν 
τοΰ πνεύματος καί τών αισθήσεων έρυθριώσα, πελι
δνή μόλις άναπνέουσα καί ύποχωροΰσα βαθμηδόν 
είς τάς διαφόρου; και θορυβώδεις κινήσεις τοΰ πά
θους τη; ίήτών παθών της, τά όποια έμάχοντο με
ταξύ των είς τήν ψυχήν της. Οί Σικελοί τήν απο
θέωσαν, οί δέ Άκαρνάνες, καί Αμβρακιώται ώκο- 
δόμησαν εί; τόν βράχον τή; Αευκάδος άφ’ 8ν έπεσεν 
είς τήν θάλασσαν καί έπνίγη, ναόν τοΰ Απόλλωνος 
εί; τόν όποιον κατ’ έτος έπανηγύριζον καί είς 8ν 
καθεκάστην άφ’ βλην τήν Ελλάδα έτρεχον οί λαοί 
διά νά θυσιάσωσιν είς τδν ναόν τοΰ Απόλλωνος πρδς 
τιμήν εκείνου καί ταύτης καί νά πηδήσωσι τό πή
δημα τοΰτο τή; Αευκάδος, ούχί μέ σκοπόν θανάτου 
άλλά διά νά σωθώσιν έκ τή; τυραννία; τοΰ έρωτος, 
καθότι έπίστευον δτι μόνον τδ πήδημα τοΰτο ήτο 
τό αληθές αντιφάρμακου τών όρμων τοΰ Έρωτος, 
διό καί ό Μένανδρο; έγραψε -τάδε.

Τον δ-ρέκομπον θηρώσα φάων
Οίστρων « πόδφ ρ’ψαι πέτρας άπδ τηλεφανοϋί 
Αλλά καί εύχήν σήν, δέσποτ’ άναξ-

Ο Αλκαίος έγεννήθη μέ πνεύμα άνήσυχον καί τα
ραχώδες. Εφάνη κατ’ άρχάς εραστή; τών πολεμι
κών έπιτηδευμάτων, τά όποια έπρόκρινεν. ‘1ί οικία 
του ήτον έμπλεω; ξιφών περικεφαλαιών, ασπίδων 
καί θωράκων άλλά δειλ.δ; ώς τδν Δημοσθένην, διό
τι εί; τήν πρώτην μάχην τών Μιτυληναίων κατά 
τών Αθηναίων, πρώτο; έρριψε τά όπλα καί άτίμω; 
ίεστρεψε είς τδν έχθρικδν στρατόν τά νώτα. Επηγ- 
γέλετο μέ παρόησίαν τήν αγάπην τή; έλευθερία; 
άλλ’ ΰπωπτεύετο ότι έπεθύμει τήν ανατροπήν της. 
Προσετέθη μέ τού; αδελφού; του εί; τήν μερίδα τοΰ 
Πιττακοΰ διά νά διώξρ τδν Μελόγχρουν Τύραννον 

ιτής Μιτυλήνης, ακολούθως δέ έναντίον τοΰ Πιτ- 
τακοΰ διά ν’ άντισταθή εί; τήν διοίεησίν του, έ- 
φθασε δέ είς τόσην υπερβολήν άντιδράσεως, ώστε 
ό Πιττακδ; έξώρισεν αύτδν μετ’ άλλων τινών οπα
δών του, ακολούθως έπανήλθεν άλλ’ ύπέπεσεν εί; 
τόν εχθρόν του δστις τόν έσυγχώρησεν. ‘Η ποίη- 
σις, ό έρως καί ό οίνο; έγένοντο παρηγοριά τών δυ
στυχιών του. Τά πρώτα του ποιήματα κατεφέροντο 
μέ άσπονδον μίσος κατά τή; τυραννία;, έπειτα ύ
μνησε τού; Θε.ύ; καί μάλιστα τού; πραστάτα; τών 
ηδονών. Εμελώδησε τού; Ερωτας, τούς πολεμικού; 
αγώνας, τάς περιηγήσεις καί τά; κατά τήν εξορίαν 
δυστυχία; του. (Η φυσική αύτοΰ αγχίνοια είχεν α
νάγκην τής άσωτία; διά νά διεγείρηται, οθεν εύ- 
ρίσκετο εί; ειδό; τι μέθης δταν έσύνθετε τά ποιή
ματα του, τά όποια έγιναν τό θαύμα τών μεταγε
νεστέρων. Τδ ύφος του πάντοτε προσφυές εϊ; τάς 
πραγματευομένα; δλας, είχε σφάλματα μόνον τή; 
καθομιλουμένης ε’ν Λέσβω διαλέκτου. Συνήπτε τήν 
γλυκύτητα μέ τήν δύναμιν, τήν άφθονίαν με τήν α
κρίβειαν καί καθαρότητα, άνήρχετο σχεδδν εί; τά 
υψο; τού ’Ομήρου δταν έπρόκειτα νά περιγράψη πο
λέμους κα* νά φοβίση τύραννον. Ηγάπα τήν Σιπ- 
φώ καί τή έγραψε τά εξής.

μέθην καί μολονότι δέν έφαίνετο ανάλογο; μέ τδ 
έγκλημα, δμως ήτον αναγκαίος διά ν’ άποσοβήση 
τήν πρόφασιν τής άγνοιας άπδ τά; ύπερβολάς είς 
τά; όποια; ή φιλοποσία είχε κατακρημνίσει τού; 
Λεσβίου;. Αφού ή νομοθεσία του έλαβε πέρας καί 
έφηρμόσθη, άπεφάσισε ν’ άφοσιώσφ τά; έπιλοίπους 
ημέρα; του είς τήν σπουδήν τή; σοφίας, ήν μετω- 
χέτευσεν εί; τού; συμπολίτας αύτοΰ, παραιτηθείς 
άνευ κομπασμού τής ηγεμονικής εξουσίας, δταν δέ 
τδν ήρώτησαν τήν αιτίαν, άπεκρίθη’ « έεριξ α βλέ- 
πων τδν Περίανδρον τή; Κορίνθου δτι κατέστη τύ
ραννος τών υπηκόων του άφοϋ ήτο πατήρ αύτών. 
Δυσκολώτατον τό παραμένει πάντοτε εί; τήν α
ρετήν.

Τοιοΰτοι λοιπόν άνδρες έγεννήθησαν εί; Λέσβον 
οΐτινες βσον έδόξασαν τήν ποίησιν τήν Μουσικήν, 
τήν φιλοσοφίαν καί τήν φιλολογίαν, τόσον έσπούδα- 
σαν νά ε’ξευγενίσωσι τά ήθη τών κατοίκων τ/,ς, ήρ- 
χισαν λοιπόν παλαίτατα τήν έξευγένισιν αύτών, φρον- 
τίζοντε; ΐνα ή νεολαία διδάσκηται δημοσίως είς τά 
δημόσια διδακτήρια καί οί μέν νέοι άπδ σοφού; δι
δασκάλους, αί δέ νέαι άπδ θελκτικά; καί πεπαι
δευμένα; γυναίκα; ύπ’ οψιν τών αρχόντων αύτών 
όνομαζομένων ’Λσομνήτων. Ενταύθα ή νεολαία γε
νικώς μέν έδιδάσκετο τήν ποίησιν, τήν Μουσικήν 
τέχνα; τινά; αναγκαίας καί τά; γυμνάσει; τοΰ σώ
ματος, εϊδικώ; δέ τήν έπιστήμην έκείνην ή τήν τέ
χνην ήν ηύχαοιστεΐτο, καί άπιδείχθη δτι καί κρί- 
σιν καί πνεύμα είχε καί προόδου; ούμικράς άπέκτα 
πάντοτε πρό; δόξαν τή; πατρίδο; καί εύημερίαν οι
κιακήν.

*Η οΐκαδε τών Λεσβίων άνα τροφή ήτον απλού - 
στάτη μέν άλλά πρόσφορος εϊς τό καταστήσαι τού; 
παίδας έναρέτου; καί επιδέξιους είς πάσαν τέχνην 
καί επιστήμην. Αμα ό παΐ; ή ή παιδίσκη έγενιώντο 
άφιερόνοντο είϊικώ; μέν είς *ίάς Μούσα; καί τόν Α
πόλλωνα, γενικώς δέ είς δλους τού; Θ-ού; προστά- 
τας τή; νήσου. ’Αφού εφθανον εί; ηλικίαν καθ’ ·?,ν 
ήδύναντο ν’ άντιληφθώσι τών πέριξ αύτών γινομέ
νων ήρχιζον νά διδάσκωσιν αύτά τά; πρώτα; άρχάς 
τή; ήθική; καί θρησκείας, άμα δέ εφθανον εί; τήν 
παιδικήν ηλικίαν παρουσίαζαν αύτά εί; τούς άρχον
τα; οΐτινες τά κατέγραφαν εί; τού; πίνακα; τών 
πολιτών καί εκτοτε πλέον έθεωρούντο τέκνα πάση; 
τής πολιτείας. Περί τό δέκατον έτος κατηρτισμένα 
εί; τά; άρετάς, κατά τά; φυσικά; καί ηθικά; δυ
νάμει; τών γονέων των, άπεστέλλοντο εί; τά σχο
λεία ένθα έδιδάσκοντο μέχρι; δτου ^τελειοποιούντο 
εί; ολα τών διδακτηρίων τά μαθήματα καί εϊτα 
έξεταζόμενα δημοσίως^άπήοχοντο πλέον οΐκαδε διά 
ν’ άσχοληθώσιν εί; τδ έπάγγελμα δπερ έξελέξαντο.

Οί Αέσβιοι ήσαν φιλοθεάμονε;, οθεν εί; όλα; αύ
τών τάς πόλεις είχον θέατρα εί; τά όποια παρίςαν- 
το διάφορα θεάματα περιεργεία; άξιοι καί φιλέορ- 
τοι, διά τοΰτο πανταχοΰ τής νήσου ΰπήρχον ναοί 
πεοίβλεπτοι εί; τούς οποίου; έγίνοντο διάφοροι ίορ- 
ταί καί πανηγύοεις, εί; τά; δποία; έλάμβανον υπο- 
χοεωτικώ; μάλιστα μέρο; καί αί νεάνιδες, διά ν’ ά-

©έλωτι ν’ ειπέϊν, άλλα μΐ κωλύει αιδώ;’
Καί »λαβε τήν άπάντησιν.
Καί μητ’ ε’ιπεϊν γλώσσ’ έκύκα κακόν 
Αιδώ; κέν σε ούκ είχεν δμματα, 
Άλλ’ έλεγες· περί τφ δικαίφ.

0 Αλκαίο; κατά μίμησιν τή; Σαπφοϋ; έσύστησε 
σχολεΐον τή; Μουσικής καί Ποιήσεως είς 8 έσύχνα- 
ζαν οί Αέσβιοι νεανίαι, διδασκόμενα! τάς θελξικάρ
διου; ταύτας εφευρέσεις τοΰ Απόλλωνος καί τών 
Μουσών, μέ τοσούτην περισσοτέραν έφεσιν, καθό
σον έμελλον κατά τού; νόμου; τής πατρίδο; των 
ν’ άγωνίζωνται είς τάς έορτάς μέ τά; νέα; περί τών 
ποωτείων καί ούδέποτε ήμαύρωσαν τήν δόξαν τού 
διδασκάλου αύτών καί τής πατρίδο; των.

Ο Τερπανδρος ήτο σχεδδν μέ τδν Λρίωνα σύγ
χρονος· έλαβε πολλάκις τδ βραβεΐον τή; νίκη; είς 
τού; δημοσίους τής Ελλάδος αγώνας, άλλά νίκαι 
άληθεΐ; υπήρξαν αί εφευρέσεις του. Ηΰξησε τήν λύ
ραν μέ τρεις χοοδάς, έχουσαν πρότερον μόνον τέσ- 
σαρσς, εσύνθεσε διά διαφόρων οργάνων νέου; ήχους 
οΐτινε; πανταχοΰ εί; τά έξή; μετεχειρίζοντο ώς 
πρωτότυποι, συνήγαγε νέους ρυθμούς είς τήν ποίη- 
σιν, διώρισε προσωπικήν ενέργειαν καί τήν κατέ- 
στησεν αξίαν ν’ άγωνίζηται είς τούς υμνους οΐτινες 
συντείνουσιν είς τάς Μουσικά; άμιλλας. Είς αύτόν 
όμολογεΐται μεγίστη εύγνωμοσύνη, διότι έστερέω- 
σε μέ σημεία τό άνήκον εί; τά ποιήματα τοΰ όμη
ρου μέλος. Οί Λακεδαιμόνιοι τδν ώνόμαζον τδν κατ’ 
έξοχήν μελωδόν τής Λέσβου, τοσαύτην δέ ύπόληψιν 
είχε καί παρ’ αύτοΐς τοϊς Μαντείοις, ώστε στασια 
σάντων ποτέ τών Λακεδαιμονίων, τοϊς έδόθη χρη
σμός δτι τότε φιλιωθήσωνται δτε φέρουν έκ Μεθύ- 
μντ.ς τόν Τέρπανδρον διά νά τούς κιθαρίση, ό δέ 
Τερπανδρος έλθών κατ’ επίμονον θέλησίν των καί 
έντέχνω; κιθαρίσα; αύτοΐς τά δεινά τών διχονοίων, 
άπερ έμεγάλυνε καί διά τής αρμονία; τής ωδής, 
κατώρθωσεν ώστε νά λησμονήσωσιν οί Λακεδαιμό
νιοι τήν έχθραν καί τά μίση των καί νά έναγκαλι- 
σθώσιν άλλήλους, άσπασθέντες μέ δάκρυα χαρά; 
τδν αδελφικόν τή; διαλλαγή; ασπασμόν. Οί λοι
ποί λαοί τής Ελλάδα; έσέβοντο αύτδν καί έτίμων 
τά προτερήματα του τά όποια έζωογόνουν τά; ή- 
δονάς των, ή δέ πατρίς του τδν ύπερηγάπα καί διά 
νόμου διητήρησε τό σχολεΐόν του πάντοτε άκμαΐον.

0 Πιττακδ; ήτον είς τών έπτά σοφών τής Ελ
λάδος, μέ τήν άνδρίαν καί φρόνησίν του ήλευθέρωσε 
τήν Μιτυλήνην άπό τούς καταθλίοοντα; αύτήν τυ
ράννου; άπό τδν κατά τών Αθηναίων πόλεμον καί 
άπό τά; εμφυλίου; διαιρέσεις, μέ τήν παιδείαν του 
δέ καί σοφίαν ένομοθέτησε νόμου; σοφού; καί δι 
καίους. Οταν τώ ένεχειρίσθη ή εξουσία ήτι; υπήρχε 
μέχρι τοΰδε εί; τούς Μιτυληναίους, κυρίου; δ’λης 
τής νήσου, τήν έδέχθη διά νά συστήσν] πάλιν τήν 
ειρήνην είς τόν κόλπον τη; και διά νά τή; δώση 
τούς όσου; χρείαν είχε νόμους, έξ ών εϊς ήτον άξιος 
τή; προσοχής τών φιλοσόφων· αύτό; έπαίδευεν μέ 
διπλήν ποινήν τά δσα σφάλματα έγένοντο είς τήν
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γωνισθώσι μέ τούς νέους περί τίς Μουσικής καί ποι
ήσεως, περί σωφροσύνης χαί ώραιότητος καί περί 
άλλων κοινωφελών αρετών, ήσαν δέ καί σφόδρα φι
λελεύθεροι, άποδείξαντες τήν αρετήν των ταύτην εις 
διαφόρους περιστάσεις.

Οί Λε'σβιοι έκατηγοροΰντο δτι ήγάπων κατά κό
ρον τάς ήδονάς.έλέγετο δέ δτι είς τήν ηθικήν αύτών 
είχον ιδέας αϊτινες έκλινον είς τήν θελησιν έκαστου 
καν έσυμμορφώνοντο μέ τάς περιστάσεις εύκόλώς 
ώς οί αρχιτεκτονικοί γνώμονες, διά τοΰτο δέν ήδυ- 
νήθησαν ακολούθως ν’ άντισταθώσι κατά τών δπλων 
οΰτε τών ιδίων τυράννων των, οΰτε τών ’Αθηναίων, 
οΰτε τών Περσών, οίτινες τούς έκυρίευσαν αλληλο
διαδόχων. ίδού λοιπδν άπόδ.ιξις τρανωτάτη δτι καί 
ή υπερβολική ηδονή ώς καί τά λοιπά πάθη διαφθεέ- 
ρουν τά έθνη καί μηδενίζουν τήν ανθρωπότητα.

ΠΕΑΙΣΙΕΡ.

Στρατάρχης τών Γάλλων.

ΠΕΡΙ ΕΥΓΛΩΤΤΙΑΣ.
(ΛΓατά ΒοΛταϊρογ)

‘Η εύγλωττία είναι προγενέστερα- τών κανόνων 
τής ρητορικής, ώς αί γλώσσαι έσχηματίσθησαν πρίν 
τής γραμματικής. Αιότι αύτή ή φύσις καθιστά τδν 
άνθρωπον εΰγλωττον είς τά μεγάλα συμφέροντα καί 
είς τα μεγαλα πάθη, ό συγκεκινημένος τήν ψυχήν 
βλέπει τά πράγματα μέ διάφορον ή οί λοιποί άν
θρωποι οφθαλμόν, τά πάντα παρέχουσιν αύτώ δλην 
ζωηράς καί ταχείας συγκρίσεως κ’« μεταφοράς, τά 
πάντα ζωογονεί, θερμαίνει καί μεταδίδει εις τούς 
ακούοντας με'ρος τοΰ ένθουσιασμοΰ του. Φιλόσοφός 
τις παρετήρησε ποτέ δτι καί αύτδς δ λαδς εκ
φράζεται δι’ εικόνων, καί δτι ούδέν κοινότερου ούδέ 
φυσικώτερον τών καλούμενων τμό.τωκ. Καί ούτως 
είς δλας τάς γλώσσας ή καρδία καίει, ή γενναιό- 
της φλέγεται, οί οφθαλμοί σπινθηροβολούσε, τδ 
πνεύμα καταβάλλεται, μεταδίδεται, εξαντλείται, 
καί παγώνει τδ αίμα καί κλίνει ή κεφαλή καί δ 
άνθρωπος φυσσά έκ τής άλαζονίας καί μεθύσκεται 
ίκ τής έκδικήσεως· εϊς πάσας δέ τάς ζωηράς ταύ
τας εικόνας ή φύσις φαίνεται υπογεγραμμένη δη·: 
μιουργός.

Η φύσις είναι ή ,κινοΰσά σε είς τδ νά λάβης κατ’ 
άρχάς ύφος μετριοπάθειας απέναντι εκείνων άν έ
χεις τήν ανάγκην. ‘Η φυσική έπιθυμία τοΰ νά προ
σελκύσεις καί δεσμεύσεις καί καταστήσεις εΰνούν τδν 
δικαστήν ή ακροατήν σου, ή περιστολή τής βαθέως 
συγκεκινημένης ψυχής, τής προπαρασκευαζομένης 
είς τδ νά έκχύση τά θλίβοντα αύτήν πάθη, ταΰτά 
είσιν οί πρώτοι τής τέχνης διδάσκαλοι.

‘Η αύτή φύσις είναι ή έμπνέουσα ενίοτε άπο- 
στροφάς αιφνίδιους καί κεραυνοβόλους· τδ ίσχυρδν 
πάθος, ό επείγων κίνδυνος, καλοΰσιν αμέσως τήν 
φαντασίαν. Ουτω στρατηγός τις τών πρώτων κα- 
λιφών, βλέπων είς φυγήν τραπέντας τούς μουσουλ
μάνους. — Ποΰ τρέχετε ; έφώνησεν, οί εχθροί δέν 
είναι πρός αύτό τό μέρος. Σάς ειπον δτι ό καλίφής 
έφονεύθη, τί πρδς τοΰτο; τί, έάν ύπάρχη μεταξύ 
τών ζώντων ή τών νεκρών αύτός ·, ό Θεός ζή καί 
σάς βλέπει· εμπρός!

‘Η φύσις είναι λοιπόν ή έμπνέουσα, ή κανονίζου- 
σα τήν εύγλωττίαν καί έάν έλέχθη ποτέ δτι οί μέν 
ποεηταί γεννώνται τοιοϋτοι, οί δέ ρήτορες καταρτί
ζονται διά τής μελέτης καί διδασκαλίας, τοΰτο έ
λέχθη δτε πλέον ή εύγλωττία ήναγκάσθη νά ύπο- 
βληθή είς κανόνας, νά μελετήση τούς νόμους, τό 
πνεύμα τών δικαφών καί τήν μέθοδον τού καιρού.

Αείποτε οί κανόνες έρχονται κατόπιν τής τέχνης. 
Ο πρώτος συλλέξας τούς νόμους τής ρητορικής είναι 
δ Τισίας, άλλά τούς πρώτους κανόνας αύτής ή φύσις 
τούς έθεσε.

Κατόπιν ό Πλάτων έν τώ Γοργία λέγει δτι δ 
ρήτωρ πρέπει νά έχη αγχίνοιαν μέν διαλεκτικού 
κρίσιν δέ φιλοσόφου, λεκτικόν δέ ποιητοΰ σχεδόν, 
φώνήν δέ καί σχήματα άρίστου ύποκριτοΰ.

’Ακολούθως ό ’Αριστοτέλης κατέδειξεν δτι ή ά-,έθεσεν άκολούθως τούς περί ευγλωττίας κανόνάς του 
ληθής φιλοσοφία είναι ό άπόκρυφος τοΰ πνεύματος 
οδηγός είς πάσας τάς τέχνας. ’Ανέσκαψε τάς πηγάς 
τής ευγλωττίας έν τη Ρητορική του, καί κατέδει- 
ξεν δτι ή διαλεκτική είναι βάσις τής τέχνης τοΰ 
πείθειν, βάσις δέ τής εύγλωττίας είναι ή ίκανότης 
τοΰ ά,τοδεικνύειν.

Διέκρινε τρία γένη ή είδη τοΰλόγου'τό βουλευτικόν, ι 
τό έπιδεικτικόν καί τό δικανικόν καί διά μέν τοΰ ι 
βουλευτικού ό ρήτωρ προτρέπει τόν διαβουλευόμε- ι 
νον νά λάβη μέρος υπέρ ή κατά, διά δέ τοΰ έπιδει- ι 
κτικοΰ καταδεικνύει τό άςιον έπαίνου ή μομφής, ι 
διά δέ τοΰ δικανικοΰ πείθει περί τής άθωώσεως ή 
καταδίκης. Τά τρία ταϋτα ίϊδη πολλάκις συγχω
νεύονται είς έν.

Εξετάζει έπειτα ποίας άποδείξεις πρέπει νά με
ταχειρίζεται τις είς τά τρία ταϋτα είδη τής ρητό 
ρίας καί τέλος θέτει ώς βάσιν τήν έρμηνείαν, ής ά
νευ άπας ό λόγος χαλαροΰται καί εκνευρίζεται, έ- 
πιτοέπει δέ τάς μεταφοράς μόνον καθόσον αύταί 
είσι πρέπουσαι καί σεμναί, άλλά πρό πάντων απαι
τεί τό κατάλληλον καί τό άβίαστον. Απαντες δ’ 
ούτοι οί κανόνες άποπνέουσι φιλοσόφου πνεύμα πε
φωτισμένου καί Αθηναίου κομψότητα καί παλλαι
σθησίαν, καί διδάσκων τούς νόμους τής ρητορικής, 
άποδείκνυται αύτός ρήτωρ χαριέστατος καί δοκι- 
μώτατος.

Αξιόν σημειώσεω; δέ είναι δτι ε’κ πάντων τών 
τοΰ κόσμου μερών έν έλλάδι μόνον έγνωρίζοντο 
τότε οί κανόνες τής εύγλωττίας, διότι ή Ελλάς ήν 
ή μόνη χώρα ένθα ή άληθής Εύγλωττία έπεκράτη- 
σεν. ϊπήρξε μέν είς πάντας τούς άνθρώπους ή χυ
δαία τέχνη, έφάνησαν μάλιστα πολλαχοΰ καί κατά 
διαφόρους έποχάς καί λόγοι έξοχοι φυσικής εύγλωτ
τίας, άλλά τό ένθουσιάζειν τά πνεύματα ολοκλήρου 
έθνους έξηυγενισμένου, τό άρέσκειν, τό πείθειν καί 
συγκινεϊν ένταυτώ, ταϋτα είς μόνους τούς Ελληνας 
έδόθησαν. Διότι, οί μέν κάτοικοι τής ’Ανατολής 
πάντες σχεδί», ήσαν δούλοι, χαρακτηριστικόν δέ τής 
δουλείας είναι τό διαφθείρειν τά πράγματα καί άλ- 
λοιοΰν καί έπομένως ή ασιατική εύγλωττία υπήρξε,».,. ......... -- — Γ.·Γ... -e------ , —
τεράστιος, οί δέ τής έσπερίας κάτοικοι, κατά τούςιλιτικάς καί είς έγκώμια καθ’ ά πρέπει νά καλύ- 
χρόνους τοΰ ’Αριστοτέλους ήσαν βάρβαροι.

‘Η άληθής εύγλωττία άνεφάνη έν 'Ρώμη άπό 
τών χρόνων τών Γράκχων έτελειοποιήθη δέ μόνον' 
έπί Κικέρωνος. 0 Μάρκος ’Αντώνιος ό ρήτωρ, ό 
όρτένσιος, ό Κουρίων, ό Καϊσαρ καί πολλοί άλλοι 
έγένοντο ρήτορες δόκιμοι.

‘Η εύγλωττία καί έν 'Ρώμη καί έν Άθήναις 
κατεστράφη μετά τής δημοκρατίας. Διότι ή έξοχος 

I ρητορία είς μόνην τήν ελευθερίαν άνήκει, λέγεται, 
I επειδή συνίσταται είς τό λέγειν αλήθειας παρατόλ- 
I μους, είς τό άναπτύσσειν λόγους ισχυρούς καί ρίπτειν 
I έπί τής εϊκόνος χρώματα ζωηρά, ένώ ό δεσπότης 
Ε πολλάκις δένάρέσκεται είς τήν αλήθειαν, άλλά προ- 
ί τιμά μάλλον λεπτήν τινά καί χαρίεσσαν καλακείαν 
ί παρά λόγον νευρώδη καί έντονον.

0 Κικέρων συγγράψας πρώτον τούς λόγους του,

έν τώ περί ‘Ρήτορος συγγράμματι αύτοϋ· καί άκο- 
λουθήσας τοΰ ’Αριστοτέλους τήν μέθοδον έξήγησεν 
αύτήν διά τής γλώσσης τοΰ Πλάτωνος.

Διέκρινε δΐ καί αύτός τρία είδη, τό άπλοΰν, τό 
μέτριον κ»ί τό υψηλόν. Τήν διαίρεσιν ταύτην ήκο- 
λούθησεν δ ‘Ρυλΐνος, έν ταϊς Μελέταις αύτοϋ, ίσχυ- 
ριζόμενος μάλιστα (ένώ τοιοΰτό τι ό Κΐκέρ«ν δέν 
εΐπεν) δτι τό μέν μέτριον είδος όμοιάζεί πρός ρύακα 
σκιαζόμενον έκατέρωθεν ύπό χλοερών συμφύτων άλ- 
σών, τό δέ άπλ-οΰν, πρός τράπεζαν εύπρεπώς ήτοι- 
μασμένην καί κεκαλυμμένην ύπό αιτίων καί εδεσμά
των ύρεκτικών, τό δέ υψηλόν, κεραυνοβολούν, ο
μοιάζει πρός λάβρον χείμαρρον άνατρέποντα καί 
συμπαραφέροντα πάν τό άνθιστόμενον είς αύτόν.

’Αλλ’ δμως πας εύαίσθητος άνθρωπος, καί τήν 
τράπεζαν ταύτην άφεί?, καί τόν κεραυνόν καί τδν πο
ταμόν καί τόν ρύακα αποφυγών, εννοεί δτι, τό ά
πλοΰν είδος άρμ-όζει είς έκθεσιν τών απλών πραγ
μάτων καί δτι τά μόνα πρέποντα πρός αύτό είναι 
ή σαφήνεια καί ή χάρις. Αέν είναι δ’ ανάγκη νά 
άναγνώση τις ούτε τόν ’Αριστοτέλην, οΰτε τόν Κι- 
κέρωνα, οΰτε τόν Κυντιλιανόν όπως έννοήση δτι γε
λοίος είναι ό δικηγόρος δ διά λόγου πομπώδους ό- 
μιλών περί μεσοτοίχου$ η άλλου τοιούτου ευτελούς 
αντικειμένου· καί δμως μεγίστη τοΰ τοιούτου εί
δους έγένετο κατάχρησις έν τοϊς δικαστηρίοις έν 
περιστάσεσι παραπλησίαις μέχρι τής !Ζ’. έκατον- 

> ταετηρίδος μεσούσης. Μετ’ έμφάσεως έλάλουν περί 
' πραγμάτων μηδαμινών καί Φιλιππικοί συνετάσσον- 

το περί όνου σκιάς· καί έκ τοιούτων μέν παραδειγ
μάτων όλόκληροι τόμοι δύεανται νά πληρωθώσι, 
άλλά πάντων τούτων καταφαίνεται τό γελοΐον δι’ 
ενός μόνου λόγου δικηγόρου τινός, άνδρός εύφυοΰς, 
δστις, άκούων τδν άντίδικον περί τρωικού πολέμου 
καί Σκαμάνδρου λαλοΰντα, άατείως διέκοψεν αύτόν 
είπών — « Τό δικαστήριον άς σημείωση δτι δ πε
λάτης μου ονομάζεται δχι Σκάμανδρος, άλλά Μι- 
χάλης. »

Τό δ’ υψηλόν είδος είς μόνην μεγάλην καί υψη
λήν όπόθεσιν αρμόζει' τό δέ μέτριον είς ομιλίας πο-

πτεται μέ άνθη ή μηδαμινότης τής ΰποθέσεως.
Καί τά τρία δέ ταϋτα είδη συγχωνεύονται είς 

άλληλα ώς καί τά τοΰ Αριστοτέλους, τό δέ μέγα 
τοΰ ρήτορος προτέρημα είναι τό ένοΰν αύτά έγκαί- 
ρως καί καταλλήλως.

Ζητείται έάν ή ρητορική ήναι επιτετραμμένη είς 
τούς ιστορικούς, ή άρμόζουσα πρός αύτούς είναι ή 
τέχνη τοΰ παρασκευάζειν τά γεγονότα, τοΰ έκθέ- 
τειν αύτά πάντοτε σαφώς καί μετά κομψότητος, 
καί δι’ δφους δτέ μέν ζωηρού καί γοργού, δτέ δέ 
εκτεταμένου καί άνθηροΰ, διά τής άληθοΰς καί κα
ταλλήλου χροιάς τών ίν γένει καί τών άτομικών 
ηθών, διά τών συλλογισμών τών άρμοζόντων φύσει 
είς τήν διήγησιν, καί μηδέποτε δι’ υπερβολής, ή 
τοΰ Δημοσθέεους εύγλωττία είναι άνοίκειος είς τόν 
Θουκυδίδην, δμιλία δέ άμεσος τιθεμένη εϊς τό στό-



— 572 —

μα ήρωος μηδέποτε άπαγγείλαντο; αύττ.ν είναι ε
λάττωμα καλόν μέν και χάριεν, πάντοτε όμως ε
λάττωμα.

Κατά τούς πίνακας τοΰ πληθυσμού ’ τοΰ 
κράτους τοΰ έτους 1855, ή ‘Ελλάς -κατοι- 
κειται άπό 1,042,527 ήτοι άπό οικογένειας 
208,090 ώς έγγιστα. ’Εκ τούτων ή μέν Πε
λοπόννησος
242.762 καί ή στερεά 285,594. Τάς νήσους 
Ύδρας, Πόρου καί Σπετσών περιλαμβάνομεν 
.εις τόν νομόν Κυκλάδων.

Έχει δέ ή ‘Ελλάς 5,114 κ)ςηρικούς, 12, 
549 ύπαλλήλους, 45,518 πεπαιδευμένους, 
229,2^9 γεωργούς, 327,262 εμπόρους, καί 
βιομηχάνο,υς 25,548, καί 11,149 καταδίκους.

ΑΓΓΕΛΙΑ.

διά κάθε φυλλάδιον λεπ. δκτώ ήτοι διά τά 
είκοσι τέσσαρα φυλλ. δραχ. δύο· άλλως τε 
ή συνδρομή θέλει μείνει ή αυτή ώς καί προ- 
τερον.

Οί λαμβάνοντες δωρεάν τά φυλλάδια έν ταις 
Έπαρχιαις θέ?>.ουν προπληρώνει τά ταχυδρο
μικά, ήτοι δραχ. μίαν καί ήμισίαν καθ’ ε
ξαμηνίαν άνευ τοΰ όρου τούτου ή πρός αύτούς 
άποστο)νή τοΰ φύλλου διακόπτεται.

Τό παρόν φυλλάδιον ήτοι το 72 είναι το 
τελευταϊον τοΰ έτους τούτου, παρακαλουνται

περιλαμβάνει 514,671, αινήσοίόθεν ©ί συνδρομηταί νά μάς έμβάσουν τά 
χρεωστούμενα. Εις Καλάβρυτα, είς Σπάρ
την, είς Τρίπολιν, είς Χαλκίδα·, είς ΙΕφγον, 
είς Κόρινθον, είς Αίγιον, είς Βηρυτόν καί είςι 
τινας άλλας πόλεις (έν τώ Έξωτερικω), ένιοιί 
τών συνδρομητών έδειξαν ολιγωρίαν άσυγχώ- 
ρητον ώς πρός τήν πληρωμήν, άφ’ ου τακτι- 
κώς έ'λαβον τά φυλλάδια.

Τάττοντες προθεσμίαν μέχρι 30 ’Οκτωβρίου 
παρακαλοϋμεν αύτούς νά πληρώσωσιν τά χρε
ωστούμενα, τούς δέ έπιστάτας νά έμβάσωσι 
τά είσπραχθέντα ποσά· παρελθούσης ταύτης 
»θέλομβν τούς στιγματίσει δημοσιεύοντας 
άνευ έξαιρέσεως κατ’ έπαρχίας τά ονόματα 
τών σφετεριστών ξένης περιουσίας. »

Πρός τακτοποίησή τής διαχειρίσεως τό 
73 φυλλάδιον τοΰ τετάρτου έτους θέλει όη- 
μοσιευθή τήν 1 Δεκεμβρίου τρ. έτους. Έν τυ- 
χούση άπουσία ημών, οί μέν φάκελλοι θέλουν 
διευθύνεσθαι ώς καί πρότερον πρός τήν Δ'.εύ- 
θυνσιν τής Εύτέρπης, άνθ’ ημών δέ θέλει ά
παντα ό Κ. Π. Γερακάκης, επιφορτισμένος 
τήν Διεύθυνσιν.

Πολλοί νέοι λόγιοι άφιλοκερδώς μας συ- 
νέδραμον διά μεταφράσεων καί πρωτοτύπων 
άρθρων κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους τούτου· 
πρός τούς Κυρίους τούτους έκφράζομεν τήν 
εύγνωμοσύνην μας.

ιΠ Λιεύθννσις

Π. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΟΥΣ.

'Π Ε’Λερπη διατρέχει το έννατον έτος άπό 
τής «ΨΧ^« “ύτής έκδόσεως, τέταρτον δέ 
άπό της νέας Διευθύνσεως· μ’ βλας τάς ζη
μίας τάς όποια; ΰπέστη ή Διεύθυνσις πιστή 
είς τό πρόγραμμά^ης ακριβώς έξεπλήρωσεν 
δσα ύπεσχέθη.

Αί Είκονογραφίαι τής Εύτέρπης ήσαν έγ- 
γεγλυμμέναι έπιτηδείως και ούχί μόνον μετά 
πολλής σπουδής ένεψυχώσαμεν τήν ‘Ελλη
νικήν ταύτην Βιομηχανίαν, άλλά πρός τέρ- 
ψιν τών άναγνωστών κατεχωρήσαμεν έν τή 
Εύτέρπη τάς Εικόνας τών κυριωτέρων προ
σώπων του δράματος τής Ανατολής, ώς τών 
Ναυάρχων ’Αγγλίας Ναπιέρ καί Δούντας, 
τοΰ ’Αρχιστρατήγου τοΰ συμμαχικού στρα
τού Πελισιέ, Κανρομπέρ, Βοσκέ, τοΰ ’Αρ
χιστρατήγου τής Τουρκίας Όμέρ Πασά καί 
τοΰ Αύτοκράτορος τής ‘Ρωσσίας μετά τοΰ 
Μεγάλου Δουκός Κωνσταντίνου καί τής Δου- 
κίσσης "Ολγας.

Αί σονδρομαί είναι αί αύταί, διά τε τό ’Ε
ξωτερικόν καί τάς ’Αθήνας· είς τάς ’Επαρ
χίας έν γένει αύξάνεται ή συνδρομή κατά 
δραχ. μίαν καί^ΰτο άν έμβή είς ένέργειαν 
ό περί σηματοσήμου νόμος δστις έπιβάλλει

ΠΕΡΙΑΙ1ΨΙΣ.

Χερουβίνης χαί Σελεστίνης, Συνέχεια χαΐ τέλος. — ‘Ο 
’Ερυθρός Πειρατής, συνέχεια. — Περί ’Ανατροφής τών 
’Αρχαίων ‘Ελλήνων, καί δή Περί Σαμίων καί Αεσβίων, τέ
λος. — Περί Εδγλωττίας κατα Βολταΐρον. — Πληθυσμός 
τής ‘Ελλάδος. — ’Αγγελία.

Εικονογραφία. — ‘Ο Στρατάρχης Πελισιέ.


